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بعدها از میانه شکسته و یا بریده شده که  است نذرییک ستون دوریک شیوه 

 شکل و یک شالی مدور بوده کهاین یافته در اصل شامل یک بخش مکعب .است

 واژه سه با، کتیبه یونانی در سه سطر شکلمکعببخش  بر روی یکی از اضالع

نام به و در سطر دوم  ساراپیس مصری در سطر اول به نام خدایحک شده است. 

اشاره شده است و در سطر سوم که تنها دو حرف از آن باقی است  وسدیودور

 ایهای یونانی به عنوان واژهکه در کتیبهشناسایی نمود، را  εὐχήν واژهتوان می

به نظر  بر اساس شکل ظاهری، .شودآورده میدر تحقق نذر  یشکرگزاربرای 

 هبود دوریک به سبک ،ستون نذریسر بخشی از یک رسد این قطعه سنگ می

شته نگاراپیس ادر وقف خدای س ،آنای بر روی کتیبه ودوروسیدشخصی بنام که 

 است. اهدا کردهزیارتگاه  بهو آن را 

 .روسدیودو :ساراپیسخدای  ؛کتیبه یونانی ؛سلوکیان ؛هگمتانه کلیدواژگان:

 

 مقدمه -1

 هایدر فاصله سالخود  ینسبتًا طوالن ییروادر طول دوره فرمانپادشاهان سلوکی       

 های مختلفی از ایران را در اختیار خود قرار دهندتوانستند بخش .مپ 129تا  312

های اسکندر که (. در طول این مدت آنان به پیروی از سیاست105: 1380)بیکرمان، 

( شهرها و مستعمراتی در 246: 1372رشمن، ی)گ همان نفوذ فرهنگ یونانی در شرق بود

 ان و با تمرکز بیشتر در مناطق شمال شرقی و منطقه ماد احداث کردندنواحی مختلف ایر

 تانکردسکتیبه یونانی غار کرفتو  :با وجود آثاری چون در منطقه ماد (.236: 1368)فرای، 

 :Robertالف؛  1338حاکمی: ) (، کتیبه نهاوندBernard: 1980؛ 198: 1329)کریمی، 

1949; IGIAC 66 )(12 -3ب:  1338)حاکمی،  در بیستونمجسمه هرکول  ، کتیبه، 

یونانی از  هایستونهای مختلف و همچنین بخشهای مفرغین خدایان یونانی مجسمه

که شواهد اندکی از نفوذ ( Rahbar, 1976 ؛1391ب؛ 1390الف؛ 1390 :رهبر) نهاوند

اما اطالعات ما از مرکز این منطقه یعنی شهر همدان  ،فرهنگ یونانی در منطقه ماد دارند

ز شهر ا یکاف نسبتاً یخیاطالعات تاردر واقع با وجود  بسیار ناچیز است. هگمتانهیا همان 
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ر د آنان و فرهنگ هلنیتاکنون مدرک موثقی از حضور  تقریباً ،یهمدان در دوران سلوک

کانال فاضالب در  ریحفر مس یو در پ 1396سال  زییدر پااین شهر به دست نیامده است. 

تکه سنگ  کی یمرکز شهر به شکل تصادف یکیشهر همدان و در داخل بازار در نزد

 به دست آمد باشدسرستون  کیاز  یبخش دیرسیخورده که به نظر مچهارگوش تراش

 به زبان بهیکت کیاز  یستون بخشسر نیاز اضالع ا یکی ی. بر رو(5: 1396)شعبانی، 

ر اولین بار سندی قطعی از حضو و کتیبه روی آن برای سرستون نیحک شده بود. ا یونانی

 گذارد.فرهنگ هلنی در شهر همدان را به نمایش می
 

 بحث و بررسی  -۲

 همدان سلوکی های یافته -۲-1

ان دوراین که در  /همدانهگمتانهساتراپ ماد به مرکزیت شهر  ،با روی کار آمدن سلوکیان

 147/148در سال سقوط این ساتراپ توسط مهرداد اول تا  نیز معروف گشته بوداپیفانا  به

 تیموقع لیبه دل احتماالً انیسلوک ترین مراکز ایرانی تحت تسلط آنان بود.یکی از مهم پ.م

خراسان  ینظارت بر جاده تجار یاز آن برا (Brown: 1997) شهر نیا ییایخاص جغراف

 یشرق یهاساتراپ یاتی( که در آن دوران به عنوان شاهراه ح289: 1368 ،ی)فرا بزرگ

( و 413: 1371 اکونف،ی)د کردیمتصل م هیدر سور هیاز جمله سلوک تریرا به مراکز غرب

( 37: 1359 د،ی)گوتشم ساتراپ ماد هاسرکوب شورش یبرا انیمحل استقرار لشگر ای

با گذشت  در هر صورت با وجود اهمیت این شهر در دوران سلوکیان .نمودندیاستفاده م

توسط ژاک  .م1896از سال که شناسی در همدان های باستانکاوشبیش از یک قرن 

از  .هلنی بسیار ناچیز است فرهنگهای ، یافته(De Morgan: 1896) دمورگان آغاز شد

قش ن و تصویری از آتنهکه  ایرانی یونانی چندین قطعه سکهکشف به  جمله این آثار

مادی با  یینسااسب های زیادی با نقش نمادین سکههمچنین و  دارندشیردال پارسی 

و همچنین .م پ 311-303های بین سالبا نوشته الکساندروس که  همراه ضرب اکباتان

. کشف این حجم از (156: 1347ادی، ) توان اشاره نمودمیشدند ضرب میهای بعد سده
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به عنوان یکی از نشان از آن دارد که این شهر ایرانی یونانی با ضرب اکباتانا  هایسکه

؛ 1396 :نژادعلی) شده استدوران سلوکی شناخته میدر ترین مراکز ضرب سکه مهم

Boillet: 2009). ات و جههای معرفی شده از بازار عتیقنمونهتمامی  تقریباً  این حال با

یک کاوش علمی و از  ای درنمونههیچ تا کنون  است و حفاران غیرمجاز به دست آمده

بر وجود فرهنگ  یدییأکه تدر داخل شهر همدان  شناسیداخل یک الیه مطمئن باستان

اثر دیگری است که آن را از بقایای  جسمه شیر سنگیم 1به دست نیامده است.باشد  یهلن

این مجسمه باشکوه که . (Luschey, 1968: 117-121) دانندمیدر همدان وران هلنی د

از سنگ آهک به  کپارچهیبه شکل  2امروز در حومه بافت تاریخی شهر قرار گرفته است

ساخته شده است.  متریسانت 130و ارتفاع  متریسانت 80به عرض  متر 3.56طول حدود 

که سر خود را باال آورده و با  دهدیرا در حالت نشسته نشان م یتنومند ریمجسمه، ش

این  .قرار داده است خود یپاها یخود را بر رو رومندیدرشت و ن کرهیپ یعیبط یانحناها

دستور به  احتماالًکه نشان داد یک مجسمه هلنی است  3همانطور که لوشایمجسمه 

. ممکن است در واقع این مجسمه که (63: 1367اذکایی، ) استساخته شده  سکندرا

در  4در یونان وجود داردقبل از میالد های مشابهی از آن در نیمه دوم قرن چهارم نمونه

که بر اساس بسیاری از منابع مکتوب  اسکندر ترین دوستنزدیک ونیستیهفا مرگغم 

 ;Luschey, 1968) ساخته شده باشدتاریخی در اثر بیماری در اکباتانا از دنیا رفت 

435-Lane Fox, 1973: 434)5. تدفین مشکوک از گورستان سنگ چند  ،عالوه بر این

                                                           
های است که در کاوش پ. م( 187-175از سلوکوس چهارم) ایهسکتنها سکه مکشوفه از شهر همدان مربوط به  -1

 (.25: 1386)آذرنوش،  تپه هگمتانه و در داخل یک الیه مضطرب به دست آمده است

مدان ر هشه یضلع شرق یمجسمه در گذشته در مقابل دروازه ورود نیاکنند که ابن فقیه و مسعودی اشاره می -2
 .(748: 1374؛ مسعودی، 67: 1379فقیه، )ابن االسد معروف بوده قرار داشته استکه به باب 

3-H. Luschey 

 ریش ی.م ساخته شده است و حتپ 338که در  Chaeronea یسنگ ریبه ش یادیشباهت ز شیرسنگی همدان -4
 .دارد Amphipolis سیپول یآمف سنگی

این مجسمه مربوط به مقبره ژنرال پارمینیون بوده که به دلیل شرکت در  که وی دیگر پیشنهاد شده استاز س -5
 (.Palagia, 2012: 371) یک توطئه به دستور اسکندر در اکباتانا اعدام شد
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منقوش دوران ظریف های ( و همچنین سفالینهAzarnoush, 1975: 181-182) شیر

و محوطه  (1401 ،و دیگران شعبانی) میدان امام خمینیمحوطه های سلوکی از کاوش

تنها  (1399 ،؛ ملکزاده215: 1392بیگی، علی؛ 418 -411: 1391تاجبخش، ) ههگمتان

سفانه مجسمه منفرد شیر أمت آثار اندک منسوب به دوران سلوکی از شهر همدان هستند.

لنی فرهنگ ه در شناخت دوران سلوکی نیز کمک چندانی منقوشسنگی و قطعات سفالی 

هلنی در همدان محسوب  حضور فرهنگ و این آثار سندی محکم برای کنندهمدان نمی در

تراش خورده  کوچکدر این شهر، یک قطعه سنگ  1396اما در پاییز سال . شوندنمی

 بر روی یکی از و است کوچکسرستون دوریک یک ستون شبیه به که کشف گردید 

: 1396، شعبانی) استی به خط و زبان یونانی حک شده ا، کتیبهآن آباکوس بخش اضالع

رستش ر یونانیان و پاز حضو منبعی موثق اولین کتیبه یونانی از همدان واین کتیبه . (5 -4

 اشاره در این شهریونانی  محرابیوجود به  که ایزیس است و احتماالً  خدای ساراپیس

 .کندمی
 

 سرستونکشف موقعیت  -۲-۲

کوچه جراحان خیابان باباطاهر ابتدای در  عمرانیعملیات  هنگامدر  1396در پاییز سال 

 روند دو اسکلت با همراهدوران اشکانی  سنگی تابوت کبه شکل تصادفی ی، همدان شهر

متر ایجاد شد  2×3ای با ابعاد به منظور خارج نمودن این تابوت، ترانشه .آن کشف گردید

این کاوش در حین . (13: 1397شعبانی، ) یابی به آن آغاز گشتو کاوش برای دست

ها، شواهدی از در انتهای کوچه و مقابل کنیسه یهودیو در ادامه عملیات عمرانی  ترانشه

 (.1ریتصو) به دست آمد از داخل تونل فاضالب نیز یدهقطعه سنگ تراش کی
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 (4: 1396 شعبانی،) : موقعیت کشف سرستون در نزدیکی مرکز شهر همدان1تصویر

 

ه اطالع پروژ مانکاریتوسط پ آن ییجابجا لیقطعه سنگ به دل یاصل تیو وضع تیاز موقع

به نظر  ،احتمالی آن قرارگیری تیموقع یبررسبا اما  (2تصویر) ستیدر دست ن یقیدق

یک الیه  درونو  سانتیمتری از سطح معبر فعلی 280در عمق  قطعه سنگ نیا رسدمی

 قرار بود دوران ساسانی و اسالمیاز  های سفالیدادهحاوی  کهشناسی باستانمضطرب 

های منقوش حجم زیادی از سفالینه کشف بر اساساما . (7: 1396)شعبانی،  داشته است

تعدادی گمانه  و همچنین ابتدای کوچه واقع دراز ترانشه تدفین دوران سلوکی ظریف 

از  منطقهاین  توان اظهار نمود کهمی ،حفاری شده است بخش از شهرکه در این  دیگر

رو به نظر از این (.1401شعبانی: ) است استقرار داشتهدر دوران سلوکی  شهر همدان

ی محل اصل و احتماالً  ه دوری به این نقطه منتقل شدهرسد این قطعه سنگ از فاصلنمی

 آن جایی در همین حوالی بوده است.
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 (6: 1396 شعبانی،) بعد از خروج از محل اصلی خود : وضعیت سرستون2تصویر

 

 ستون مكشوفهسرمعرفی  -۲-3

 از جنس سنگ آهک ایمکشوفه از کوچه جراحان همدان تکه سنگ یکپارچه سرستون

نزدیکی شهر و در کوهی بنام خورزنه  دن آن درامع که است مجسمه زرد رنگ مشابه سنگ

 2آباکوس یا بخش مکعبیو  1آکینوس یا مدوربخش از دو قسمت؛  قرار دارد. این سرستون

 نستو پایه یک به شبیه بسیار سرستون این اول نگاه در .(3تصویر) 3شده است تشکیل

کتیبه یونانی به صورت معکوس و خالف جهت ایستایی ستون نگاشته شده است. که  است

 شودمی دیده شوش در هخامنشی ستون پایه یک روی بر اتفاق این مشابه چند هر

(Curtis, 1993: 11; ICHHTO, 2015: 70) نظر از همدان مکشوفه سنگی قطعه اما 

                                                           
1-Echinus 

2-Abacus 

در جهان بخش مربع آن  یبر رو ایستون کوچک  کی قسمت گرد یبر رو ینذرهای نوشتن کتیبه فرهنگ -3
خدا، حال هر  کیبه  یش کیارائه  یبرا عنصر نیترجیرا لریستون کوچک/پ در این میان است جیرا بسیاری ونانی

یا همان بخش مربع  آباکوس یبر رو ینذر یهابهی، کتسنت کیموارد به عنوان  نیکه باشد بوده است. در ا یخدا
  (.Raubitschek: 1949; McGowan: 1993) شوندیحک م شکل
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 پایه با حتی و آن روی سلطنتی کتیبه و شوش ستون پایه با کارکرد حتی و شکل جنس،

 کلش ناقوسی یا و مکعبی صورت دو به که شهر این خود در مکشوفه هخامنشی هایستون

 تضاد در کامالً (Knapton et al, 2001, Porter, 1821-22: 115) اندشده ساخته

 یا ینذر ستون یک سرستون سنگ، قطعهاین  رسدمی نظر به دلیل همین به. بود خواهد

 اضالع زا یکی روی بر که است کوچک ستون یک دوریکشیوه  سرستون تردقیق عبارت به

 حک طرس سه در یونانی خط به ایکتیبه و به موازات ایستایی سرستون، آن مکعبی بخش

 .است شده

؛ لیدر وضعیت فع است به همین دلیل از نیمه خود برش خورده تقریباً سرستون مکشوفه

برش  ضلعسانتیمتر و  41ضلع سالم آن  طولسانتیمتر و  12.5 بخش مکعبیارتفاع 

 آن سالم بخش قطرسانتیمتر و  13.5نیز  بخش مدورسانتیمتر است. ارتفاع  18.5خورده 

، قبل از تخریب این سر ستون رسدبه نظر میاما . (8: 1396)شعبانی،  سانتیمتر است 31

، طرفآن در هر دو بخش مکعبی  یکسانی بوده و کامالً  ابعاد دارای در وضعیت کامل خود

بخش مکعبی  زیرین سطح انهیدر م .(5و3)تصویر سانتیمتر داشته است 41 برابر باطولی 

چند . هر شودیم دهید متریسانت 8و به عمق  متریسانت 10 عرضبه  حفرهدو  ی ازشواهد

 هاآن ادیاما به احتمال ز وجود ندارد حفرهدو  نیدر داخل ا یاز آثار فلز یشواهد چگونهیه

یا اثری شبیه به  مجسمهچفت و بست کردن  یبرا یفلز یهابه منظور قرار گرفتن بست

 نیاز تزئ ینوع اثر چیو ه است کدستیستون صاف و سرسطح  یاند. تمامشده ایجاد آن

 ز اضالع شکسته بخشاین کتیبه در یکی ا. (8: 1396)شعبانی،  وجود ندارد بهیبه جزء کت

 .(3تصویر) در سه سطر حک شده است آباکوس مکعبی یا
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 (9: 1396 شعبانی،) دار مکشوفه از همدان: سرستون کتیبه3تصویر

 

 بررسی و قرائت کتیبه -۲-4

 3.2 تا 2.2 بین بطور متوسط کتیبهحروف کتیبه یونانی در سه سطر نقر شده است. 

 4به اندازه به یک فاصله مساوی  سطر اول و دوم تقریباً  .(4تصویر) سانتیمتر بلندی دارند

سانتیمتر  15و هر دو در وضعیت فعلی  اندشروع شده مکعبیبخش لبه از کناره  سانتیمتر

سانتیمتری لبه آن  14و از فاصله  مکعبی بخشاز میانه  اما سطر سوم تقریباً  طول دارند.

ز وسط ا تقریباً  این سرستونتوجه به اینکه با  .سانتیمتر طول دارد 4.5و  شروع شده است

 لعیضحداقل در  و در وضعیت کامل خود توان حدس زد که کتیبهمی نصف شده است

 وتنها محدود به همین سه سطر و  کلمات زیادی نداشته ،که کتیبه بر روی آن نقر شده

 . (5و4تصویر) استبوده  دیگر چند کلمه احتماالً 
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 (9: 1396)شعبانی،  : کتیبه یونانی روی سرستون مکشوفه همدان4تصویر

 

با وجود اینکه بخشی از کتیبه در نیمه شکسته شده قرار داشته و ما آن را در اختیار نداریم 

 سالم است شروع کتیبه کامالًخوشبختانه پذیر است. امکان اما بازسازی هر سه سطر کامالً

ر را د قرار داشته است شکسته شدهکه در نیمه  آنسطر اول و دوم  ییاما چند حرف انتها

ار با اعتبار بسی ، امامبتنی بر فرضیات اختیار نداریم. بهرحال بازسازی سطور اول و دوم

 این .قطعی است دو حرفتنها  باقی ماندنبا نیز بازسازی سطر سوم . است زیادی همراه

 . (5تصویر) اندقرار گرفته آباکوس میانه بخشدرست در دو حرف 
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 (10: 1396)شعبانی،  سر ستون مکشوفه همدان طرح کلی از بخش سالم و شکسته: 5تصویر

 

 سطر اول -۲-4-1

در اینجا به . (5و4)تصویر باقی استΣAPAΠ (SARAP )حرف  5از سطر اول کتیبه 

مفعولی غیر حالت به را تشخیص داد که  1یا سراپیس ساراپیستوان نام خدای راحتی می

                                                           
بطلمیوس بعد از دستیابی به مصر،  یکی از خدایان مصری است که (Sarapis/Serapis) یا سراپیس ساراپیس -1

 Youtie, 1948: 9; Rowe) مورد توجه خود قرار داد ، آن رابرای پیوند عناصر مختلف قومی مصر با فرهنگ یونانی

and Rees, 1957: 514.) با ریش و موهای انبوه به سبک شکل مرد کاملی ه در این فرهنگ تلفیقی، ساراپیس ب
شود. مجسمه این خدا علیرغم مصری بودن، شباهت کاملی با مجسمه زئوس و افالطون های یونانی ظاهر میمجسمه

 ای روی سر ساراپیس است که کاالترس نام داشته و عالمت مشخصه این خداستدارد و تنها تفاوت در تاج استوانه

(Ridgway, 2000: 95, Hall, 1929: 5.) پرستیدنددر یونان همچون مصر، ساراپیس را در معبد ساراپیون می 

(Picard, 1963: 854). 
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نذری معمول است:  هایساختار کتیبه که در یآورده شده است به همان شکل 1مستقیم

د توانمی (ἀνατίθημιبه یونانی ) «اهدا»، جایی که فعل «)چیزی( به کسی کردن اهدا»

وجود ندارد. « اهدا»برای نمونه در کتیبه همدان اثری از  ،نشود یاذکر شود و  در کتیبه

و   Σαράπ[ει](Saràpei) به شکلساراپیس در سطر اول  توانیم ادعا کنیمدر نتیجه می

مفعولی غیرمستقیم  جایگزین هایشکل این بوده است.  Σαράπ[ι](Saràpiبه شکل ) یا

 های مشابهنمونه زیرا شوند،می داده ترجیحΣαράπ[ιδι] (Saràpidi )شکل بر ساراپیس

 ایبهکتیبرای نمونه . از آنها یافت شده است میالد از قبل سوم قرن اوایل در یتوجه قابل

 است ردهک ثبت راپیساس به تقدیم شکل با را ایبرده آزادی که( هیرکانیا)امروزی گرگان از

(IGIAC 76).2  عنوان به 3ملکی حالت در ی ساراپیسخدا کتیبه ایندر (Saràpios )

Σαράπιος عنوان به نه و (Saràpidos)Σαράπιδος  به کار رفته است. 

یا همان بخشی از سنگ سرستون  از سطر اول بر روی ماندهبا در نظر گرفتن فضای باقی

کید بر اینکه سطر سوم کتیبه برای قرینه شدن در وسط و با تأ که شکسته شده است

توان مطمئن شد که در سطر اول عالوه بر نام ساراپیس فوقانی تراز شده است میسطرهای 

توانیم نام یکی از . در این صورت ما می(5و4)تصویر نام دیگری نیز وجود داشته است

اپیس لیل اینکه فرقه ساراضافه کنیم. به د خدایان دریافت کننده نذری را به نام ساراپیس

های یونانی در کنار هم دیده ارتباط دارد و اغلب نام این دو خدا در کتیبه 4با ایزیس

س بر روی نیمه شکسته راپیادر ادامه س توان ادعا کرد که کلمة حک شدهمی 5شودمی

                                                           
1- Dative case 

2- IGIAC 76، اشاره دارد..م( پ 281-261) خوس اولوکه به سلطنت آنتی  

3- Genitive case 
4-Isis 

 انیونانیبعد از نفوذ ساراپیس  یخدابه همراه ری است که پرستش آن صترین خدایان مایزیس یکی از محبوب -5
در  .(Woolf, 2014: 73-79; Ma, 2014: 133-134) قرار گرفت توجه مورد هلنیستیسرتاسر جهان در  ،به شرق

ا بتوان او را شود اما اغلب میهای ظاهری بسیار متفاوتی ظاهر میبا ویژگیزن  کیبه صورت  سیزیا هنر مصری
در  .(Bianchi, 2007: 480-482) تشخیص دادسرش  یبر رو یگاو یهاشاخ نیشکل در ب دیخورش سکید کی

 :Delia, 1988) شودالل ماه میو شبیه به هشده کوچکتر  این خداهای دیسک خورشید و شاخجهان هلنیستی 

542-543; Rahbar: 1976.)    
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های مفعولی این توان یکی از حالتبنابرین می .استنام خدای ایزیس شده سر ستون، 

 یا  [Ἴσει] (Ìsei) بدین صورت در نظر گرفت:یس ساراپنام خدای نیز در ادامه خدا را 

[Ἴσι] (Ìsi)  
 سطر اول، کتیبه به صورت زیر نوشته شده در پیشنهاد ما این است که در این صورت

 :باشد

Σαράπ[ει Ἴσει] یا Σαράπ[ι Ἴσι] 

To Sarapis (and) Isis ایزیس / (و)به ساراپیس   

 لاوای از حال، این با. هستند مصری خدای دو زیسای و راپیساس دانیممی که همانطور     

 فراتر سیارب داشتنداغلب نیز با یکدیگر پیوند  که آنها آیین روم، عصر تا و هلنیستی عصر

 به همدان جدید کتیبه رواین از 1.یابدمی گسترش بطلمیوسی پادشاهی مرزهای از

ی ملقابل تأ طرز به که ،سلوکی پادشاهی حضور این فرقه در ما درخصوص مدارک مجموعه

 2.است از این موضوع قابل استناد شاهدی و افزاید می است، اندک نیز
 

 سطر دوم -۲-4-۲

. در این سطر بخشی از حرف (5و4)تصویر حرف به خوبی باقی مانده است 6از سطر دوم 

 3رونامیک آن را به عنوان یکتوان شود که میهفتم در نیمه سمت چپ سنگ نیز دیده می

های در کتیبه به طور کلی (.5و4)تصویر  ΔΙΟΔΩPΟ (DIODORO) داد:تشحیص 

آید که در این مورد می خدای گیرنده نذریمفعولی حالت به دنبال کننده اسم وقفنذری؛ 

                                                           
ای دوره المللیهای بینکنفرانساست. در اینجا کافی است به بسیار منابع در مورد فرقه ساراپیس و ایزیس  -1

های نذری به ایزیس ای از کتیبهو به ویژه برای مجموعه Bibliotheca Isiaca هایمطالعات ایسیاکا، سری کتاب
 ,Pfeiffer, 2008; Fassa, 2013 and 2015; Eidinow: مراجعه کنید. همچنین بنگرید به RICISو ساراپیس به 

2019. 

. (Ma: 2014) سلوکی را ما منتشر کرده استدر پادشاهی  ایزیسو  ساراپیسمربوط به فرقه  هایکتیبهمجموعه  -2

راپیس و حضور او در شرق از جمله موضوعات مورد بحث است. فرضیه اهمانطور که مشخص است، منشاء فرقه س
است و به طور مورد بحث همچنان  این موضوع اما، (Bivar: 1988) همطرح شد راخدا توسط بیوبودن این ایرانی 

طرح کرده مفرضیه انتقال این فرقه به شرق توسط اسکندر را نیز ولز گسترده توسط محققان پذیرفته نشده است. 
 .(Welles: 1962) است

3- Omicron 



 1401، سال سوم شماره اول، بهار و تابستان های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 248

 

توان در میبنابراین به راحتی  شود.همانطور که در باال به آن اشاره شد بیان نمینیز فعل 

در سطر اول نام بسیار رایج  «ایزیس» و احتماالً «راپیسابه س»ادامه کلمه 

Διόδωρο[ς]/در  ماندهعالوه بر این فضای باقی س را در سطر دوم اضافه کنیم.ودیودور

دهد که یک عنصر اسمی دیگری به سمت راست سنگ )نیمه شکسته( این اجازه را می

به حالت  نام پدر دیودوروس تواندمی . این عنصر اسمی(5و4)تصویر کتیبه اضافه نماییم

مشخص  .دیودوروس باشد همان یعنیواقف برای  2(قومی منشأ) صفت قومییک یا  1ملکی

دهد اما نام پدر ارجح است زیرا روی سنگ اجازه قرار گرفتن هر دو را نمی یاست که فضا

 3ده است.پیدا ش سبکهای نذری یونانی از شرق با این های مشابه بیشتری در کتیبهنمونه

ذکر شود؛ همانطور که احتمال آن نیز بیشتر است باید دیودوروس را یک نام پدری  اگر

 احتماالً  و راپیسانذری به خدای س ،محلی زیارتگاهدر یک  که کنیمشهروند اکباتانا تصور 

تمال )که اح شداگر بجای نام پدری نام صفت قومیت ذکر می اما .ایزیس تقدیم کرده است

اتانا اکب زیارتگاه که گهگاه به کنیمرا باید یک مهمان خارجی تصور  او ،رود(کمتر می آن

 ه است.کرددر آنجا نذری تقدیم میسفر کرده و 

و انتشار  4نام شخصبا توجه به تنها در مورد هویت دقیق دیودوروس، بدیهی است که 

در مورد هویت او  ایهر فرضیه ،در سرتاسر جهان یونانیقابل توجه نام دیودوروس 

 تواند به شکل زیر باشد:بنابراین خط دوم کتیبه می 5خودسرانه و غیرقابل قبول خواهد بود.

                                                           
1- Genitive case 
2- Ethnic 

 .IGIAC 4 (Susa, late 3rd cent. B.C); IGIAC 98 (Aï-Khanoum, ca. mid 2nd cent مقایسه کنید با: -3

B.C.); IGIAC 70 (Bisutun, 148 B.C.). 
4- Anthroponym 

دوران  یهایو لشگرکش عیو هم از لحاظ ارتباط با وقا یخیاز جهت تار احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که هم -5
طالعات ا وسودوریاز د هماهنگی داشته باشد. سردار سلوکوس سوودوریدی دیودوروس )واقف کتیبه همدان( با سلوک

 تنها در واقعه نبردش به عنوان سردار سلوکوس با مهرداد اول پادشاه پنت ،یخیو در منابع تار ستیدر دست ن یادیز
د تصرف خوه را ب هیو پافالگون هیاز کاپادوک ییهاکه مهرداد بخش ی، به او اشاره شده است. زمان(پ.م 266-281)

 ودورید یرا به جنگ او فرستاد ول ودوریجهت د نیگرفت به کار او خاتمه دهد به هم میتصملوکوس درآورد، س
هر چند حضور  (.Strabo, 12.3) و کشته شدن سلوکوس خود را پادشاه خواند عیوقا نیشکست خورد. مهرداد بعد از ا

 یسلوک انیماد به عنوان محل استقرار لشگر اتراپزمان اکباتانا مرکز س نیاما در ا ستیدر اکباتانا مشخص ن ودورید
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Διόδωρο[ς τοῦ δεῖνος?] 

Diodoros son of someone / دیودوروس پسر کسی 
 

 سطر سوم -۲-4-3

بندی این سطر ترکیب(. با این حال، 4،5)شکل باقی است ΕΥاز این سطر فقط دو حرف 

اصله از فنوشته سطر قبلی، شروع با سطور قبلی متفاوت است. در این سطر برخالف دو 

. (5صویر)ت شروع شده است سرستوناز میانه  و تقریباً بخش مکعبیسانتیمتری لبه  14

دهد به ما اجازه می مانده و ترکیب نامتعارف سطر سوم با سطور قبلیاین دو حرف باقی

 εὐχήνکلمه  εὐبه دو حرف موجود  [χήν] با اضافه نمودن سه حرف که با اطمینان کامل

های نذری در سرتاسر که در کتیبه ساختار استانداردیبر اساس و مفعولی  شکلرا به 

قرار بدهیم. همانطور که  1یید شده استبه خوبی تأ آن تی در شرقجهان یونانی و ح

شکرانه دهد که دیودوروس وقف خود را به مینشان  εὐχήدانیم استفاده از کلمه می

نقر شده بر ستون  سطر سومتوان . در خاتمه مینذری انجام داده است مستجب شدن

 نذری از همدان را به صورت زیر بازسازی کرد:

εὐ[χήν] 
as ex-voto  شدن نذر پذیرفتهبه شکرانه /  

 

 نگاری کتیبه:گاه -۲-5

اسی، نگاهی شنتاریخ کتیبه ستون نذری همدان، به دلیل نداشتن بافت برجا باستان بارةدر 

ین ساختار ابه عناصر باطنی اثر و خود کتیبه ضروری است. همانطور که در باال ذکر شد 

 هایی که دارایکتیبه خود به تنهایی گویای بازه زمانی خاصی نیست. از طرفی ستون

                                                           
احتمال وجود دارد که او  نیو ا (37: 1359)گوتشمید،  شدیشناخته م رانیدر غرب ا یونانیشهر  پادگان نیو مهمتر

 یهاسرکوب شورش ی.م( براپ 311-281سلوکوس تا زمان مرگ او )کار آمدن  یخود با رو ینظام اتیدر طول ح
 شهر حضور داشته است. نیدر ا دادیماد رخ م درکه  یدرپیپ

از زیارتگاه او در  (Oxus) وسس: کتیبه نذری به خدای اوکقرن دوم قبل از میالد IGIAC 95, a نگاه کنید به -1
 .تخت سنگین در مرز بین باکتریا و سغد



 1401، سال سوم شماره اول، بهار و تابستان های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 250

 

های نذری هستند به خوبی در سرتاسر جهان یونانی از دوران باستان تا عصر کتیبه

نیز در تشخیص تاریخ کتیبه  εὐχήν اند. حتی ساختار هلنیستی به وفور به دست آمده

تواند راهگشا باشد، زیرا همانطور که گفته شد کند. هویت دیودوروس نیز نمیکمکی نمی

مطالعه شیوه تنها با با قاطعیت صحبت نمود. در نتیجه  توان در مورد هویت اونمی

 روسدقیق برای وقف دیودو توانیم تاریخی نسبتاًاست که می 1پالئوگرافی() نگاریکتیبه

گاری آن نرسد شکل حروف کتیبه نشان دهنده گاهپیدا کنیم. با ارزیابی اولیه، به نظر می

ه ب مربوط توان آن رایا با احتمال بیشتر می از میالد است قبل از پایان قرن سوم پیش

 ( در نظر گرفت..مپ 300-250از میالد ) نیمه اول قرن سوم پیش
 

 گیرینتیجه -3

سر ستون یک رسد به نظر میاز شهر همدان،  مکشوفهیده تراشقطعه سنگ چهارگوش 

شته شده نوکتیبه یونانی  آن آباکوس است که بر روی یکی از اضالع ستون کوچک دوریک

 ها و حروف کتیبه باقی مانده استستون، تنها بخشی از واژه. به دلیل شکستگی سراست

ش اما با توجه به بختوان اطالعی کسب نمود. به همین دلیل از وضعیت کامل کتیبه نمی

صی شخ است که توسط یک کتیبه نذری بخشی ازتوان استدالل کرد که مانده میباقی

واژه است. نگاشته شده  «ایزیس» احتماالًو  «ساراپیس»بنام دیودوروس برای خدای 

در سطر اول با  قرار داشته،در کتیبه  Σαράπις به شکل امالی که احتماالً «ساراپیس»

در  «ساراپیس» نامانتخابی  فرمشود. کامل می[ ι-یا  ει-]: حرف یک یا دو اضافه نمودن

 ین اسمابا این وجود در مورد شکل نهایی  است غیر مستقیم یبه حالت مفعولمتن کتیبه 

اظهار نظر توان با قطعیت نمی در کتیبه [ برای تکمیل آنι-یا  ει-] و استفاده از حروف

 «یسساراپ»به دلیل اینکه فضا برای قرارگرفتن واژه دیگری نیز در ادامه نام خدای  .نمود

 ، به یکی«ایزیس»این واژه در وضعیت کامل کتیبه همراه با نام خدای  وجود دارد، احتماالً

 است.  قرار داشته[ ι-یا  ει-] مفعولی همراه با حروف دو صورت از

                                                           
1- paleography 
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 گماحرف سیدر این سطر با اضافه نمودن در سطر دوم کتیبه نام واقف نوشته شده است. 

[-ςبعد از حرف ] نام توانیمکه بخشی از آن باقی است،  اومیکرون 

Διόδωρος/قرارگرفتن واژه دیگری در وجود فضا برای  به دلیل .را بازشناخت ودوروسید

دیودوروس نام خود  نگاری یونانی، احتماالًهمچنین بر اساس سنت رایج کتیبه این سطر و

 .اهدی از این واژه موجود نیستهرچند هیچ ش است، نام پدرش عنوان کردهرا به همراه 

با  εὐχήν/ex votoکلمه  که تنها دو حرف ابتدایی آن باقی است، کتیبه در سطر سوم

آید. این بر روی سنگ به دست می (εὐ) به دو حرف موجود χήνسه حرف اضافه نمودن 

 رود.کلمه به حالت مجهول برای شی نذر شده به کار می

توان های از بین رفته، میهای موجود کتیبه و پیشنهاد واژهدر نهایت با درنظر گرفتن بخش

 متن کلی کتیبه را بدین شکل ارائه نمود:

1. Σαράπ[ει Ἴσει] یا Σαράπ[ι Ἴσι] 

To Sarapis (and) Isis/ به ساراپیس )و( ایزیس 

2. Διόδωρο[ς τοῦ δεῖνος?] 

Diodoros son of someone / دیودوروس پسر کسی 

 3. εὐ[χήν] / as ex-voto  شدن نذر / پذیرفتهبه شکرانه  

 راه پیشکشی به خدا،ترین ایجهای دینی یونان باستان، ردانیم در آیینهمانطور که می

نظر از اینکه کدام خدا مد نظر بوده نمایش دادن شی وقف شده )مجسمه، ظرف صرف

سفالی یا غیره( روی ستون یا ستون کوچکی بود که بر روی آن کتیبه وقفی نیز حک 

ترین شکل خود حاوی خدای گیرنده و نام واقف بود. همانطور شد. این کتیبه در حداقلمی

دهد که آن را دید متن کتیبه سرستون همدان نیز به ما این امکان را میکه مشاهده گر

نذر مردی یونانی به نام دیودوروس  ،در نظر بگیریم 1به عنوان بخشی از یک ستون نذری

 گرفتند.ایزیس در آن مورد ستایش قرار می در محرابی که ساراپیس و احتماالً

 

                                                           
1- votive column 
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 کتابنامه

 یهامجموعه مقاله .«تپه هگمتانه یشناختهیال یهاکاوشگزارش » .(1386) آذرنوش، مسعود

، یو گردشگر یفرهنگ راثیپژوهشگاه م . تهران:رانیا یشناسساالنه باستان ییگردهما نینهم

 21 -19: صص

مختصر . (1379ی )همدان یاخبار میاحمد بن محمد بن اسحاق بن ابراه نیالدشهاب ه،یفقابن

 .رانیفرهنگ ا ادیبن :تهران .یمیترجمه محمدرضا حک .البلدان

ترجمه و نشر  :تهران .ایبدره دونیترجمه فر .رانیدر ا یاریشهر نییآ(. 1347) لی.ک. ساموئیاد

 کتاب.

 .خیو تار یشناسباستان .«همدان یشناسباستان خچهیآمدی به تاردر» (.1367اذکایی، پرویز )

 .67 -56صص:  ،2 ش ،2سال 

یخ تار «.سلوکی: تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیدوره »(. 1380) بیکرمان، ا.

تهران:  .3. جلد ترجمه حسن انوشه .و احسان یارشاطر گردآورنده: جی. آ. بویل .ایران کمبریج

 .121 -101امیر کبیر، صص. 

 نگاریهای الیهوشهای مکشوفه از کابررسی نقش پرنده بر روی سفال» (.1391تاجبخش، رویا )

کوشش حمید فهیمی و کریم علیزاده.  به .یاد مسعود آذرنوش پاسداشتای در مقاله«. تپه هگمتانه

 .. 418 -411نگار، صص:  ایران تهران:

 .8 -4 شماره اول و دوم. صص: .شناسیباستان«. کتیبه بزرگ نهاوند»الف(.  1338)حاکمی، علی 

 .صص .شماره اول و دوم .یشناسباستان .«ستونیمجسمه هرکول در ب» .ب( 1338) یعل ،یحاکم

3- 12. 

 ی.فرهنگ یعلم :تهران .چاپ سوم .کشاورز میترجمه کر .ماد خیتار(. 1371) ا. م. اکونف،ید

 . همدان:سهیمعبد الئود یبه منظور شناسائ یشناسمطالعات باستان الف(. 1390) رهبر، مهدی

 )منتشر نشده( .همدان ی استاندست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیکل ماداره

معبد  یابیمکانبه منظور  ختیشناباستان هایگزارش پژوهش» ب(. 1390رهبر، مهدی )

 .166 -131. سال هشتم، شماره پانزدهم، صص: شناسیپیام باستان «.در نهاوند سهیالئود
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معبد  یبه منظور شناسائ ختیشناباستان هایگزارش سومین فصل پژوهش (.1391) رهبر، مهدی

ی استان دست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیکل ماداره . همدان:نهاوند، همدان سهیالئود

 )منتشر نشده( .همدان

. دار یونانی کوچه جراحان شهر همدانگزارش کشف سرستون کتیبه(. 1396) شعبانی، محمد

 نشده( )منتشر .ی استان همداندست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیکل ماداره، همدان:

 کوچه جراحان شهر یتابوت سنگ نیکشف تدف یشناختگزارش باستان(. 1397) محمد ،یشعبان

 )منتشر نشده( .ی استان همداندست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیکل ماداره همدان: .همدان

ر شه یاستقراربندی و پهنه یتوال باستان شناسی لیو تحل یبررس(. 1401) شعبانی، محمد

رساله  .یشناختباستان یهاافتهیبا استناد به  یدوره صفو انیتا پا یریگشکل یهمدان از ابتدا

 سینا. )منتشر نشده(دانشگاه بوعلی دکتری، همدان:

 یهاافتهی لیو تحل یمعرف» (.1401عبانی، محمد؛ زارعی، محمدابراهیم؛ مالزاده، کاظم )ش

های هشپژو «.دانیکاوش محوطه م جیبر نتا دیکأشهر همدان با ت یاز اشکان شیپ یشناسباستان

 . )در دست انتشار(35، شماره 13 شناسی ایرانباستان

هایی درباره سفال ظریف منقوش دوره سلوکی/ اوایل یادداشت» (.1392، سجاد )علی بیگی

 اندیشیممجموعه مقاالت همایش و ه «.سوم به معبد الئودیسه در نهاونداشکانی محوطه مو

 وشش اسماعیل رحمانی و علی خاکسار. همدان:به ک .صی تاریخ و فرهنگ شهرستان نهاوندتخص

 ..226 -211، صص. ستی و گردشگریسازمان میراث فرهنگی، صنایع د

 های سلوکی )بر اساسنقش تحوالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر سکه(. 1396) نژاد، زهراعلی

 :. رساله دکتری. تهرانهای سلوکی موزه همدان و سنندج(شناختی سکهباستانبررسی و تحلیل 

 دانشگاه تهران. )منتشر نشده(

 علمی و فرهنگی. . تهران:میراث باستانی ایران(. 1368) فرای، ریچارد نلسون

 .نام: بیتهران .رانیغرب ا یمیقد یهاتختیو پا یباستان یهاراه(. 1329) بهمن ،یمیکر

. انیو ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکان رانیا خیتار(. 1359) آلفرد فن گوتشمید،

 ترجمه و نشر کتاب. تهران:

 .یو فرهنگ یعلم :تهران .از آغاز تا اسالم رانیا(. 1372) رومن رشمن،یگ
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 تهران: .ندهیترجمه ابوالقاسم پا .الجوهر الذهب و معادن مروج(. 1374) نیحسبنیعلمسعودی، 

 .یو فرهنگ یعلم

 .شناختی تپه هگمتانهگزارش بیست و دومین فصل کاوش باستان(. 1399) ملکزاده، مهرداد

 )منتشر نشده( .ی استان همداندست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیکل ماداره همدان:
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Abstract 

After more than a century of archeological excavations in Hamedan, the 

findings of Hellenic culture in this city are very low. But according to 

historical sources, Ecbatana was one of the most important Greek 

satrapies in western Iran during the Seleucid period. In the fall of 2017, 

as a result of digging in Jarrahan alley at Babataher street near the city 

center, a little Doric Capital was accidentally discovered. On one of the 

sides of the Abacus of this Capital, a Greek inscription is engraved. This 

inscription has three lines and three words can be identified on it. In the 

first line, we can have identified the name of Serapis/Sarapis, although 

his name may have been associated with the name of Isis. In the second 

line, the name Diodoros is mentioned, which may have been associated 

with his father's name. In the third line, we have only two letters, but 

the word εὐχήν/ex-voto that is used in Greek inscriptions as a word for 

thanksgiving can be certainly identified.  In appearance, this piece of 

stone appears to be part of a head of a votive pillar of a small Doric 

Capital, inscribed by a man named Diodoros on the abacus section 

dedicated to the god Serapis, who placed it in his temple/altar. 
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Diodoros.  

*- PhD student of archeology at Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran. 

mohammadeshabani@gmail.com 

**- Professor of Archeology, Faculty of Art and Architecture of Bu-Ali Sina University, 

Hamadan, Iran. (Corresponding Author) mohamadezarei@yahoo.com 

***- Associate Professor of Greek History, Department of Historical Studies, University of 

Turin, Italia. Danielafrancesca.marchiandi@unito.it 

****- Associate Professor of Archaeology, Faculty of Art and Architecture of Bu-Ali Sina 

University, Hamadan, Iran. kazem.mollazadeh@gmail.com 

                                                           


