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Onomastics, a branch of historical linguistics, is of great significance for 

historical, historico-geographical, and anthropological studies. In the field of 

ancient Iranian studies, onomastics serves as a means to respond to a broad 

range of questions. For example, study of Median history and culture, 

suffering a lack of written evidence in Median language, has always been 

dependent on onomastic data recorded in non-Median sources. The present 

article focuses on the etymology of Ἁρμαμίθρης, an originally Median 

personal name attested in the list of Assyrian kings by Ctesias of Cnidus, and 

attempts at explaining the presence of a Median name in that context, that 

may lead to a better understanding of the narrative history of Assyria and 

Media in ancient time. 
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 !آشور پادشاهان فهرست در “مادی”  نام یک: هَرمامیثرِس /821

 در فهرست پادشاهان آشور! “مادی ” هَرمامیثرِس: یک نام
 

 8مهرداد ملکزاده
 شناسی، تهران ناستادیار پژوهشکدۀ باستا

 (353تا ص 321) از ص 
 31/32/99 مقاله: پذیرش تاریخ ؛99/ 9/9: مقاله دریافت تاریخ

و بیشترین رابطۀ موضوعی که  است تاریخیشناسی  و خصوصاً زبان شناسی های زبان از شاخهشناسی  نام
شناسی هم  اسی، نامشن در گسترۀ ایران .داردشناسی  انسان را با تاریخ و جغرافیای تاریخی ومفهومی 
به دلیل ماد دورۀ پژوهشگران تاریخ و فرهنگ  ،کاربرد بسیار؛ از جملههم ای درازدامن دارد و  تاریخچه

شناسی  همیشه خود را نیازمند به پژوهشهای نامبودن زبان مادی و ویژگیهای آن،   شناخته کمتر
ی و تشناخ نام در مقالۀ حاضر با تحلیل .دبر پایۀ آن به چندوچونی زبان مادی راه جوین تا شاید بینند می

افتار و بستر تاریخی های سپسین، در بکه در فهرست مادی می در اصلنا ،سهَرمامیثرِشناختی نام   ریشه
کتسیاس کنیدوسی منقول از در سیاهۀ پادشاهان آشور )که به مجموعۀ روایات و حکایات  و ،متفاوتی

حضور این نام در چنان بافتار و بستری خواهیم علت ل وجودی و جویی دلی ، به پیگردد( درج شده بازمی
 .و در پایان اندکی به بازسازی تاریخ روایی آشور و ماد نزد باستانیان نزدیک خواهیم شد پرداخت

 

س، فهرست پادشاهان آشور، های آشوری، هَرمامیثرِهای مادی، نامشناسی، نام نام :ی کلیدیها واژه

 .تاریخ روایی ماد
 

 قدمهم
ه ب راجع»هان ماد چنین نوشته: های گوناگون شادربارۀ فهرست (213-211: 3133) پیرنیا
 «.کتزیاس از سه و هرودوت از پنج آمده، دسته ب جدول هشت ماد پادشاهان اسامی

شان  ارهچیزی بیشتر درب یا بدهد شان درباره ارجاعی پیرنیا آنکه بی ،هشتگانه ولاجد این
تاریخ ایران از » ،در نوشتۀ خود فردیناند یوستی است که جداولی نهما  فزاید، گویابی

 تطبیق پایۀ بر ،اللغۀ ایرانی شالودۀ فقه دوم در جلد ،«های دور تا پایان ساسانیان گذشته
 (.Justi, 1904: 406-407, n. 9) داده ترتیباز شاهان ماد  متقدمنگاشتیِ گاه هایِفهرست

 و 1نویسی هنامهو گا 2نویسی گاهنگاری هنز سنت کا رگرفتهب در واقعها این فهرست
4نویسی پسانتر رویدادنامه

 در باید را می سپسین های نویسی رویدادنامهتاریخچۀ  .است 
 و ،نتپیش از آن س. دنبال کرد ،یونانی-مسیحی سپسو  ،یونانی نویسیِ رویدادنامهنتِ س

دورۀ  نگاری تاریخ ایهسبک از نویسی رویدادنامه مسیحیت، پیدایی از پیش حتی
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2. chronographia 

3. chronicles 

4. chronicon 
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نام  به ،3کورینی ستناِراتُ اسکندرانی، بزرگ جغرافیداناثر توان شاید ب .بود می مآبی ییونان
 یونانی، آپولودوروس نگار اثر وقایعو  ،(.م ق 211 سالِ حدوداز  )احتماالً 2گاهنگاری

 ،5کاستور رودسی گاالتیایی، نگار تاریخ اثر، و (.م ق 341پیش از ) 4گاهنامهبه نام  ،1آتنی
نت س این های نمونه نخستین ازرا ، (.م ق 61 سالِ از حدود احتماالً) 6مهاگاهننام  با

 اسکندر مرگ تا ترویاجنگ  عالم از مشتمل بر اخبارگویا ستن اِراتُ گاهنگاریِ .دانست
(Niese, 1888)، آپولودوروس متضمن تاریخ یونان از فروافتادن ترویا تا زمان  گاهنامۀ

هم آشور امپراتوری شامل تاریخ گویا کاستور  گاهنامۀو  (،Jacoby, 1902) نیف کتابتص
 و قرون وسطی از پیش نگاری تاریخ در نویسی رویدادنامه .(Schwartz, 1894)است بوده 
 خصوصاً) زمین مشرق مردمان از بسیاری نویسییختار در و رسید خود اوج به آن از پس

 کرد بسیار تأثیر( و ایرانیان روزگار اسالمی مسلمان اعراب سپس و ریانیانسارمنیان و 
(Mosshammer, 1979; Burgess, 1999; Witakowski, 2000). 

 ای و غیرتاریخیِ افسانهگاه  ها مشتمل است بر سیاهۀ پادشاهانِاین فهرست
نیان و یونا ،هاو مادها و پارس ،های باستانی )مانند آشوریان و بابلیان و کلدانیانسرزمین
یکی از مهمترین  نشان به دست نویسندگان بعدی رسیده.که نام و نشا و ...(رومیان، 

 یمتن پاره ،ا نقل شدههفهرست از این مجموعه در چند فهرستکرات  که بعدها به ،اینها
 سیاهۀ پادشاهان آشورو سپس مشهور به  است در اصل منسوب به کتسیاس کنیدوسی

های غیرآشوری و مملو از نام مغشوش و مجعول،ظاهر  بهفهرستی  7،(8)جدول شمارۀ 
 :Gilmore, 1888, fr. 46, p. 191; Jacoby 1958, fr. 688) یونانیو گاه  گاه ایرانی ،غیراکدی

T11, T13, T19) 31سرمامیثرِهَ، 9یوسئآرِ ،9رکسِسسِمانند ایرانی هایی نامفهرستی با ؛، 
33وسیمیثرا

با فهرست واقعی این  که، (Rawlinson, 1862: 329; Sayce, 1896: 183) و ... 
 ,Yamada) هکه بعدها بر اثر کاوش شهرهای باستانی آشور به دست آمدچنان ،پادشاهان

دربارۀ چندوچونی و چیستی و  .(Boncquet, 1990)همسانی را دارد  ، کمترین(1992
ای انجام نشده؛  بهجان ها هنوز پژوهش همهاین فهرستدر  باستانهای ایرانی کیستیِ نام

                                                           
1. Ἐρατοσθένης ὁ Κυρηναῖος 
2. Χρονογραφίαι 

3. Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναῖος 
4. Χρονικά 

5. Κάστωρ ὁ Ῥόδιος 
6. Χρονικά 

7. Catalogus Regum Αssyriorum 

8. Ξέρξης 

9. Ἄρειος 
10. Ἁρμαμίθρης 
11. Μιθραῖος 
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شاهان هناهای شبتاً کوتاه منحصراً به برخی نامرودیگر اشمیت در یک مقالۀ نس فقط
  این بیشتر در هایجای پژوهش و (Schmitt, 2002)ها پرداخته ستاین فهردر هخامنشی 

 (3) ،خواهیم پرداخت: هَرمامیثرِس هاما فقط به یکی از نام این مقاله،در  باره خالی است.
 افسانۀ روزگاراندر  نگ و رمزآلود که حتی ویکتور هوگوآه نامی گویا چندان خوش

(Hugo, 1859: 159)،  کنار بسیاری در آن را  ،«زمین پادشاهانی از مشرق»ششم، کتاب در
 :است باستان فهرست کرده دنیایآوران تاریخ  از دیگر نام

 ،رمامیثرِسآ، اَرشک، داریوش، اند وه چه نیک
 الس،ورکداردانوس، دِ، سِثوس، رَهووَخشت

 ]35سطر [   دون، دریغ!حَرخشیارشا، نَبونصر، اَسَ

 ؛ایم سپاهیان بسیار به کارزار روانه ساختهما 
 خسرو، اردشیر،ماییم آنتیوخوس، 

 ،الوَئیگَ، سو رشتیسسوستریس، هانیبال، اَ
 .دانیم میریم، می آشیل، عمر، سزار، ما می

 تخت جمشید بارویِ هایِ و در گلنبشته هرودوت تواریخدر داتیس  پسرانِ. 8
از  99در بند ، .م ق 491سال  در  بزرگ خشیارشا به یونان در شرح لشکرکشیِ هرودوت

ه بزرگ که در دشت سپاهیان شا در فهرست (،Strassler, 2007: 530) تواریخ کتاب هفتم
ست ، فهرستی که برخی پژوهشگران آن را فهرجمع آمده بودند 3دوریسکوس

، 1نام دو پسر داتیس ،(Herzfeld, 1968: 351-353)خوانند  می 2کوسی هرودوتسدوری
و آنان را  4یوسو تیثا سرمامیثرِهَآورده: را ، نداریوش بزرگ در ماراتمادی سپهساالر 

لوئیس دیوید  .(Hauben, 1973: 23; Barkworth, 1993: 150) ندهنظام خوا هفرمانده سوار
پروری بوده و عجیب نیست  ور شود مادستان سرزمین باستانی اسپکه یادآ الزم دانسته

هرودوت، . (Lewis, 1985: 113-114)اند  که این دو پسر داتیس از فرماندهان سواران بوده
 دربارۀ پدر ایشان نیز .یادی نکرده استهرگز دیگر از این دو پسر داتیس  متأسفانه،

ه و به گفتۀ یونانیان در جنگید می انسیپار و برای هزاد بود دانیم که مادیمیهمین 
 ,Strassler ، در:339-339، 99-97، 94، کتاب ششم، بند تواریخ) شکست خورده بود نمارات

و  ،(Id.: 496, 498, 527, 530 در: ،99، 74، 31، 9کتاب هفتم، بند ؛ 475-477 ,466 ,464 :2007
 در آن نبرد کشته شده( 25و  22سیزدهم، بند -کتاب دوازدهم، پارسیک) کتسیاس ادعایبه 
بته قصۀ کتسیاس با روایت ال. (Llewellyn-Jones and Robson, 2010: 181-182) بود

                                                           
1. Δορίσκος 

2. Herodotus’ Doriscus Catalogue 
3. Δάτις 

4. Τιθαι ος 
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، کتاب ششم، تواریخ)دهد  ن خبر میکارهای داتیس پس از جنگ ماراتاز که  هرودوت،

 ,Raubitschek, 1957; Molitor) در تناقض است ،(Strassler, 2007: 475-477 ، در:339-339

جمشید  های باروی تخت در گلنبشته ،های یونانی عالوه بر نوشته ،تیسدربارۀ دا .(1986
های اندکی در دست آگاهی ،3هشدۀ داتیَ نویس عیالمی، به شکل (PFNN 1809)در متن  نیز

 (.Lewis, 1985; Schmitt, 1994: 127; Tavernier, 2007: 172, no. 4.2.522)است 
د نیز در متون باروی ریشۀ مشترک دارس رمامیثرِهَنام که با   یککم  دست

در پارسی که  Har-ba-mi-iš-šáشدۀ  نویس عیالمی شکلبه ، جمشید دیده شده تخت
شود  بازسازی می ،-miça*و  -Arba* متشکل از، -Arbamiça* صورت باستان به

Benveniste, 1958: 54; Benveniste, 1966: 82; Grantovskiĭ, 1970: 268 [2
nd

 ed., 2007: 
305]; Mayrhofer, 1973: 154, no. 8.449; Hinz, 1975: 35; Schmitt, 1976: 31, n. 45; 

Schmitt, 1978: 420, no. 16a; 421, n. 13; Tavernier, 2007: 110, no. 4.2.86).  ِشکل نبود
miθra-،  حضور شکل ، وشود می دانسته  مادی نتاًسکه *miça-به شمار   ، که پارسی

در  اما .دارد پارسی ناماحتماالً  این فرد ، نشان از آن دارد که(Wikander, 1952)آید  می
m شدۀ نویس شکل اکدی ،.م ق 453حدود سال  متعلق به اسناد بابلیِ

Ar-ba/ma-ʼ -
(d)

Mit-[ri?]  که در مادی به است آمده*Arbamiθra-، متشکل از *Arba-  وmiθra- ،
 .Eilers, 1936: 173, n. 1; Zadok, 1977: 98; Schmitt, 1978: 424, no) شود بازسازی می

45a; Tavernier, 2007: 111, no. 4.2.88). (2) 
اسناد همین در نیز  یِ سپسین در نام هَرمامیثرِسآوای بازتابِ تحوالتِجالب اینکه 

واپسین  در میان منابع مربوط به .قابل پیگیری است (تر )اما از نظر تقویمی قدیمیبابلی 
شکل  نامی به، .م ق 495و شاید نخستین سال خشیارشا،  سال پادشاهیِ داریوش

mشدۀ  نویس اکدی
Ar-ba/ma-mi-iḫ-ri که به آمده *arbamihra-، متشکل از *Arba-  و

*mihra- ،تواند شد بازسازی می (Thompson, 1927: 13; Eilers, 1936: 173, n. 1; 

Mayrhofer, 1973: 154, no. 8.449; Hinz, 1975: 35; Zadok, 1977: 95; Joannès, 1990: 

4; Dandamayev, 1992: 30, no. 15; Tavernier, 2007: 111, no. 4.2.87 )،  که نشان از
این  هینتس دارد.ایرانی میانه در  mihrبه  ایرانی باستاندر  -miθraاز تحول آوایی 

 (1) .(Hinz, 1975: 35)خواند  می« مادی میانه»شکل را 
در  2شاویشزی شدۀ نویس گویا به شکل عیالمیهم یوس، دیگر پسر داتیس، تیثا نام
آمده باشد  (Tavernier, 2007: 155-156)های باروی تخت جمشید  گلنبشتهبرخی 

                                                           
1. Da-ti-ia 

2. Zí-iš-šá-u-ú-iš 
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(Lewis, 1977: 592; Lewis, 1985: 114; Brosius, 2007: 30, n. 26; Garrison, 2014: 72, 

n. 29; Garrison, 2017: 388; Schmitt, 1976: 32). (4) 
باز روشن بود  از دیر (-dāta* ایرانی باستان:) دادو پیوند آن با  نام داتیسریشۀ 

(Keiper, 1877: 82; Justi, 1895: 18; Swoboda, 1901: col. 2227)  باستان( و شکل مادی(
 ;Dāt-iya- (Schmitt, 1984: 468, n. 38a; Schmitt, 1994: 126* :آن قابل بازسازی

Schmitt, 2006: 96-97, no. 2.13) .ن هفتم قبل از میالد به از قر»نویسد:  می فدیاکونو
در اما ، «های مادی که به ما رسیده ریشۀ واضح ایرانی دارندتمام نام تقریب بعد به

کند، یعنی  مستثنا میهم را  یوستیثاشناسی  ریشهدو نام دیگر،   در کنار یکی ،زیرنویس
شکی ندارد،  سرِثرمامیو هَ تیسهای داولی در ایرانی بودن نام ،ددان ایرانی نمیآن را 

 Diakonoff, 1956: 149, n. 2 [in Persian) کند ای نمی ه ریشۀ آنها هم اشارههرچند که ب

translation, 482-483, n. 22]). 

خدای باستانی  ،مهر تر سپس ،همیثرَ جزء نماید روشن میآنچه س رمامیثرِدر نام هَ
 :Justi, 1895: 503; Stonecipher, 1918) باز روشن بود این نیز از دیراست و انیان، هندوایر

 :Rawlinson, 1865 :توجه دارد ،«دوستیدوست و »، میثرَ دیگرِکه به یکی از معانی  ننسراولی؛ قس 20-21

های شرقی و برای نام شناسی عامیانه ریشهبه جستن  دوتویونانیان همروزگار هر .(145
 ,Armayor, 1978; Hornblower, 2000; Schmitt) داشتند اً ایرانی عالقۀ وافری میخصوص

، کتاب ششم، بند تواریخ)است  ثبت شدهصراحتاً در خود اثر پدر تاریخ هم این مورد  و ( 2007

را  Μίθραςو  ἁρμα دو جزءِ Ἁρμαμίθρηςدر نام آنان  .(Strassler, 2007: 466، در: 99
را با ، و جزءِ یکم (Liddel-Scott, 1979: 513) بود وم که از پیش معلومجزءِ د یافتند: می

 :Eilers, 1936) دیدند در پیوند می( Id.: 117)گردونۀ جنگی  به معنی ἅρμαواژۀ یونانی 

173, n. 1; Schmitt, 1967: 133, n. 102; Mayrhofer, 1973: 154; Hinz, 1975: 35; 

Schmitt, 1976: 31; Harrison, 1998: 36, n. 139 ). ران  گردونه» ، معنی نام او راسان بدین
 .(Armayor, 1978: 148) انگاشتند می« مهر

های پارسی سنتاً بیشترینۀ نام رسد که هرودوت ، چنین به نظر میاز اینها گذشته
 کرده و نه بهنویس  یونانی Μίτραشکل  به در پیوند بودند همیثرَکه با را  ( )و مادی

است  آورده Μιτραδάτηςکوروش را  مادیِ حتی پدرخواندۀ چوپانِ ، وΜίθραشکل 
(Justi, 1895: 209)  و نهΜιθραδάτης، ما را نام مورد بحث  ،وا و برخالف آن، هم

Ἁρμαμίθρης مثالً آورده و نه *Ἁρμαμίτρης ، در حالی که بازنمودهای سپسین این نام
تر  ریانی و جز آن، چنانکه پایینو س ی التین و ارمنینویس در برخی متون رویدادنامه

ه وجخالی از هم  Ἁρμαμίτρηςدۀ آن است که احتماالً ضبط ندهخواهیم دید، نشان
 ,David, 2017; Hegyi)دانند  نمیرا تصادفی  اختالف پژوهشگران اینبرخی . نیست



 8991/829 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،9 سال شناسی، ایران هایپژوهش

 بینی هخامنشی و های مربوط به بازتاب احتمالی جهانسوای ادعااما به واقع، . (1973
 در تدوین سیاهۀ سپاهان خشیارشا در دشت دوریسکوس نظامی آنانسیاسی و تبلیغات 

(David, 2017: 78ff.،) بخشمتنوع بیشتر مربوط به منابع  رسد این اختالف به نظر می-

فهرست در اینجا )و اینکه  (Hegyi, 1973: 86)باشد  هرودوت تواریخهای مختلف 
های ایرانی، شدۀ نام نویس بازتاب شکل یونانی خصوصاً در ،(، متن هرودوتیدوریسکوس

 )قس شناختی خاصی مربوط به غرب آناتولی قرار داشته های زبانتحت تأثیر ویژگی
Rollinger, 2003: 260)، مارتین هرمان بیش از صد سال پیش از این نشان داده که  و

هل میلتوس، فیدان اهای هکاتایوس، جغرا نوشته هرودوت تواریخسرچشمۀ این بخش از 
 .(Herrmann, 1911)غربی آناتولی بوده است از شهرهای 
شناسی عامیانۀ  جه به ریشهبا تو، ای باورنکردنی به گونه، (Justi, 1895: 127) یوستی

 harema*شکل اوستایی  به بازسازی، -ἅρματ و ذکر همریشگی با واژۀ یونانی یونانی

 معنی کرده؛ «جنگی )های(گردونه دوست)دار(»را  Ἁρμαμίθρης دست زده و
armبه  (Stonecipher, 1918: 21)سایفر  استون

نام به معنی بازو و دست توجه و   
؛ کردهترجمه  «با اوست آنکه دست مهراست / آنکه او دست مهر »به هَرمامیثرِس را 

این نام را به معنی  (Hinz, 1975: 35)هینتس  و (Mayrhofer, 1973: 154) مایرهوفر
 معنیِ اشمیت،رودیگر تاورنیه، با اتکا به نقل قولی شفاهی از  اند؛دانسته« اندوست جو»
 های هندیپذیرد، چون این کلمه فقط در زبان این نام نمیدر  همیثرَرا برای  «دوست»

 همیثرَبهترین تعبیر برای  ،به باور او .های ایرانیهم دارد و نه در زبان «دوست» معنیِ
جوان با استعانت »عنی در نهایت او این نام را به م .است« پیمان ایزد»یا « پیمان»همان 
ی با بازساز ،ویچگرش این در حالی است که .(Tavernier, 2007: 110)داند  می «از مهر

 که اشتپند می، «پشتیبانیحمایت، »در معنی  -arpa(h)*شکل ایرانی باستان 
Harbamišša

لوئیس (. Gershevitch, 1970: 86) است «اندیشد می اَرپَآنکه به »به معنیِ  
فهم ، ولی در هدیدایرانی  عنصری ،-Harmaبه گمان او  در جزء نخست این نام،البته هم 

 .(Lewis, 1985: 114) استشناسی آن نکوشیده  ریشه

 کهنهای ها و گاهنگاری گاهنامهفهرست پادشاهان آشور در . 2
آغاز  از جهان تاریخ وصف ای است در که حکایت شاعرانه م.(، 9) دگردیسیها اوید در
به نیز را  آرمامیثرِسنام گویا ، (سزار) کایسر زمانۀ فرمانروایی گایوس یولیوس تا آفرینش

آن نام در  ، ولی بر سر خوانش(Cole, 2008: 45)بوده یکی از پادشاهان آشور آورده  عنوان
 .loc)هست بسیار اختالف نظر کاستور رودسی(  ۀگاهنام)و سرچشمۀ آن: متن سروده 

cit., n. 76). 
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های التین  توان در ترجمهب شاید  را 3پادشاهان آشورکتسیاسی از هرست سرنخ فاما 
 جست، 2های کاستوری یادگارهمشهور به  ،کاستور گاهنامۀمانده از های برجایمتن پاره

(Schwartz, 1894). است نام داشته رِسآرمامیث ، هفتمین یا هشتمیندر آن فهرست 
(Cory, 1832: 77; Müller, 1862: 159).  در اثر  ،1سکستوس یولیوس آفریکانوسگویا

 آنها که هشتمینبوده آشوری را آورده  اناز پادشاه ای سیاهه ،هاگاهنگاری ،خویش
 سال پادشاهی کرده 19 و (Cory, 1832: 70; Gelzer, 1880: 212) شتهنام دا سرمامیثرِهَ
هایی  ما نرسیده و تنها پاره تمامی به به و نه آنِ آفریکانوس ستورنه اثر کا (.2جدول شمارۀ )

-261)ح  4، اسقف قیساریهوسِبیوسااز جمله  نقل شده؛ های سپسین در نوشته هااز آن
 ، نام، در مرتبۀ هفتم6آشور در سیاهۀ پادشاهانخویش،  5جهانی تاریخ در (،.م 141

 .Schone and Petermann, 1875, original text, col) هم آورده )آمرامیثِس!( را رمامیثرِسآ

 ;Aucher, 1818: 98 رک. ؛ نیزAmramithes: ین از ترجمۀ ارمنی و گویا به غلط، و بر مبنای برگردان الت63

Karst, 1911: 31).  ،در نسخۀ ، 7آیند پادشاهاندومین پیمشهور به در متن پس از آن
 مرتبۀدر  9،یِرُنیموسی مُصحَفموسوم به  (.م 421-147قدیس ) یِرُنیموسِ التینترجمۀ 

 ,Schone and Petermann, 1875)مده آ نام آرمامیترِس ،9هفتم سیاهۀ پادشاهان آشور

supplement I, section B, col. [25]رک. نیز ؛ Helm, 1913: 28, line 19; Helm, 1926: 43; 

Helm, 1956: 28a ).  نشانی است، و منا اختیِ بیمتن گاهشن که پاره ،31گاهنگاری کوتاهدر
درج  32لوخوسو بی رکسِسسِهای نام ،33فتم و هشتم سیاهۀ پادشاهان آشوره در مرتبۀ

 ,Schone and Petermann 1875, supplement II) نیست خبری هَرمامیثرِس از و شده

section 4, col. 84)، در متنیمنقول  ،31آنانزمان و  آشوریشاهان پاددر فهرست  ولی 
 سال که در حدود 35روساربامشهور به ب 34التینی ای پرغلط به زبان گزیدهم به موسو

                                                           
1. Αssyriorum Regem 

2. Castοris Reliquiæ 

3. Sextus Julius Africanus 
4. Ευσέβιος της Καισαρείας 

5. Παντοδαπὴ ἱστορία 

6. Assyriorum Reges 

7. Regum Series secundum 

8. Hieronymi Codices 

9. Reges Assyriorum 

10. Χρονογραφεῖον σύντομον 
11. ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΣΣΥΡΙΩΝ 

12. Βηλόχοος 

13. Assiriorum regna et tempora 

14. Excerpta Latina Barbari 
15. Barbarus 
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به التین ترجمه گفت،  3رویدادنامۀ اسکندرانیبتوانش شاید که  ،یونانی یاز اصل .م 751
شود  دیده میپادشاه هشتمین  به عنوان 2سورمامیثرآنام  ،(Hoeveler, 1895) شده

(Schone and Petermann 1875, supplement II, section 6, col. 214 رک. نیز؛ Gelzer, 

بیزانسی  نویسندۀ 4،از گیورگیوس سینکلوس 1هاگزیدۀ گاهنگاریدر  .(325 :1885
 درج شده (9جدول شمارۀ (نام هَرمامیثرِس پادشاه آشوری  نیز ،.(م 931پس از  )درگذشته

 ;Dindorf, 1829/I: 193, line 11; Cory, 1832: 70; Gelzer, 1885: 205) است

Mosshammer, 1984: 117, line 23; Adler and Tuffin, 2002: 145; Annus [2015], 8
th
 

king in the list).  نوشتۀ  تاریخ ارمنیانکتاب نخست از  39بند در  ،دیگر آثاراز میان
در فهرست شاهان کلدانی  نیز نجم میالدیپدر قرن خورناتسی )موسی خورنی( موسس 
 رک. ؛ نیز311 :3197 ،باغداساریان ؛Thomson, 1978: 105)مده آ 5سآرمامیترِئوشکل  بهاین نام 

Petrosyan, 2014: 67). از  6«گاهشناسی»در بخش  یالدی،ششم م از قرنپس از آن در آغ
نوشته شده و اکنون قطعات  نویسندۀ مسیحی ناشناسی که به قلم ،7حکمت الهیکتاب 

هفتمین پادشاه فهرست آشوریان، ، (Beatrice, 2001)ای از آن در دست است  پراکنده
 به منسوباشتباهاً  ،ینام بیریانی س در رویدادنامۀ (.Id.: 105)نام دارد  9رمامیثروسآ

 ،(Abramowski, 1940) .م 945 تا 939 هایسال یعقوبی بطریق، 9محری تل دیونیسیوس
معروف است  31قنیننامۀ زُدرویدابه  و اکنون یافته پایان .م 775 سال به آن تألیف که

(Harrak, 2009)، سترورمامینام آ (ʾrmʾmytrws/ Armamithros) یکی از  به عنوان
 ,Chabot؛Tullberg and Bergman 1850: 23, line 7: ریانیمتن س)آمده  آشور پادشاهان

1927: 19, line 3  ترجمۀ التین: ؛Chabot, 1949: 15, and note 1 ؛Helm, 1956: 285). متن ر د
 نُصیبینی الیاس رویدادنامۀبه  بعدهاکه  .م 3139سال مربوط به احتماالً  ،نام دیگری بی

ʾrmʾمیتریس ) رماهشتمین، انام  ،در سیاهۀ پادشاهان آشور ،پیدا کرد شهرت  mytrys 
Armā Mītrês /) ریانی: سمتن ) استBrooks, 1910: 27؛ ترجمۀ فرانسه :Delaporte, 1910: 21 ؛

از واپسین منابع  ،ریانیرویدادنامۀ میخائیل سهمچنین در  .(Serruys, 1913: 22 رک. نیز
که شامل  ،شش پادشاهی نخست دنیای باستانگاهنگاری ، در جدول انریانیتاریخی س

                                                           
1. Chronica Alexandrina 

2. Armamithrus 

3. Ἐκλογὴ χρονογραφίας 
4. Γεώργιος Σύγκελλος 

5. Aŕmamitŕēos 

6. Χρονικόν 

7. Θεοσοφῐ ᾱ 

8. Armamithrus  

9. Dionysius of Tel Mahri 
10. The Chronicle of Zuqnīn 
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متن ) ( آمده/ ʾrmʾmytrys Armamitrèsرمامیتریس )ا نام هفتمینشده،  هم میآشوریان 

 وقایع شرح  این رویدادنامه .(Chabot, 1899: 208رانسه: ؛ ترجمۀ فChabot, 1910: 19ریانی: س
 هایسال میان باید آن را نگارش تاریخ و است .م 3395 سال تا خلقت زمان از جهان
 وجود با ،میخائیل رویدادنامۀ روایات .دانست .(م 3399) میخائیل مرگ زمان تا 3395
 مغتنم نرسیده، ما دست  به که منابعی از او استفادۀ دلیل به متأخرش، نگارش تاریخ
بیرونی، در  ابوریحان الباقیۀ آثار همچنین در (5) .(Howard-Johnston, 2010: 68) است

؛ 315: 3192ذکائی، ؛ ا94: 3191)اذکائی، است  3سرمامیثرِاَ نام هشتمین ،سیاهۀ پادشاهان آشور

 (.326 :3123، داناسرشت

سپسین های  ناگون در ترجمههای گوس به شکلرمامیثرِدگرگونی ضبط نام هَ
در  1سوسِبیوس، یا آرمامیترِدر ا 2آمرامیثِس ثالًم ،...(عربی و )و ارمنی و سریانی و التین 

نماید و نتیجۀ عدم  بسیار طبیعی میو غیره، در بارباروس  4یِرُنیموس، یا آرمامیثروس
 شناخت نویسندگان بعدی از اصل یونانی نام است و نباید موجب تشویش شود

(Marquart, 1893: 584, n. 236; Justi, 1895: 127.) که تا نیل نشان داده  مکها قبل، سال
ناقص و  (های ادبی بعدیبازگفتخصوصاً و )ها ها در این فهرستچه حد ضبط نام

 (.1جدول شمارۀ ؛ Macneill, 1910: 147) نامعتبر است
و  های کتسیاس بوده: نوشته ه میدر یونان باستان گویا تنها یک تاریخ آشور شناخت

 یخارتودر دو جا اش را  وعده که هرودوت 6یآشور گفتار آن زیراکه 5،آسوریککتاب او 
 ,Drews, 1973: 65, 92-95) داده (Strassler, 2007: 61, 98در:  ،394و  316)کتاب نخست، بند 

114; Zawadzki, 1984)  یا اساساً هرگز نوشته نشده(Ebert 1911) وشته شده یا اگر ن
(Bachof, 1877 )بوده مهجورهم باستان  در همان روزگار (Drews, 1970)  و چیز زیادی از

 .(Macqueen, 1978 ؛ نیز رک.Olson 1987و مخالف وی: ، Huxley, 1965) آن منقول نیست
 های کتسیاس ارۀ نوشته، دربهرودوت گفتار آشوریبا اشاره به فقدانِ  ،جا یک دیاکونوف

ر نوشته ... میان مؤلفان اساسی که کتسیاس دربارۀ آشو تاریخ نامربوط و بی»نویسد:  می
« زیرا ایشان منبع دیگری در این موضوع نداشتند ،شایع و رایج بوده ... قدیم ...

(Diakonoff, 1956: 26, n. 2 [in Persian translation, 424, n. 48]) .بیشترینۀ  ،بنابراین
و روایات در ی باستانی از پادشاهان آشور را هاو آگاهی اهفهرست یشۀ همۀر پژوهشگران

                                                           
1. Armamithrês 

2. Amramithes 

3. Armamitres 

4. Armamithrus 
5. Ασσυριακά 

6. Ἀσσύριοι Λόγοι 
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های سپسین بدو آنچه در متن واقع از اوست و هر )هر آنچه به کتسیاسیمنقوالت 
 ؛ قسMontzka, 1902; Jacoby, 1922; Goossens 1940) ویندج می انتساب پیدا کرده(

Drews, 1965) ،از طرق مختلفهای فراوان، احیاناً با افزودن و کاستنکه  ستهانو همی، 
به روزگار ما رسیده  ،و غیرهبیوس یا سینکلوس یا موسس خورناتسی از جمله آثار اوس

(Sayce, 1884: 293-294; König, 1972: 119-121; Mosshammer, 1979: 145, 182-183،)  و
رمامیثرِس را اَ مثالً که شده ،آلکرالتقاطی مانند اثر  ،نویسانه تاریخ شبه گاه مبنای اقوالی

-Alker, 1889: 142) شمرد می ،پادشاه اکدی ،(.م ق 2239-2254سین )-رامهمان نَ

 بایست بخشی از که می ،کهنترین شکل اصل کتسیاسی فهرست نخستینه را .(143
 ,.Marquart, 1893: 564ff) بازسازی کرده باشدت اریوزف مارکو گویا وی باشد، آسوریک

esp. tabs. in pp. 584-585 ششمین است و  ، هَرمامیثرِسدر این فهرست .(1جدول شمارۀ ؛
 .(Id.: 585) هی کرده استسال پادشا 92

 و کتسیاس . هَرمامیثرِس: هرودوت9
، یعنی نامی (99، کتاب هفتم، بند تواریخ)ی است هَرمامیثرِس یک نام اصیل هرودوت دیدیم که

حکایات دارد و نه در ت ریشه نویسی که در آثار هرودو تاریخ نتاست متعلق به آن س
های کتسیاسی راه جسته و ی به فهرستاست که یک نام هرودوت پس چگونه کتسیاسی.

 تا به روزگار ما انتقال یافته است؟
را از دریچۀ چشم خویش  روزگار  شدۀ آن زمین ایرانی مشرق سیاسو کت هرودوت     
در  .(Blum, 1836) ار تفاوت داردگاه بسی اند ترسیم کرده تصویری که لیو ،نگریستندمی

 Diakonoff, 1956: 16-21 [in) نداهدانستتر از کتسیاس  بسی موجهرا  هرودوت روزگار ما

Persian translation, 18-24]) ،ه نادیده گرفتن کلی منجر ب چند که این ترجیحهر
با او گویا اخیراً  و، (Sarton, 1952: 328 ؛234-236 ،71: 3133، پیرنیامثالً ) کتسیاس نشده است

دانیم که در  می .(Bichler, 2004; 2011; Waters, 2017)شود  هم می همدلی بیشتری
بودن و مفرح کننده  سرشت سرگرمهمان به دلیل کتسیاس )شاید  نیز روزگار باستان

در واقع سنن . (Sarton, 1952: 330) قبولیت بیشتری داشته تا هرودوتهایش( مداستان
بیشتر همیشه بلکه  ،نت موازی با یکدیگر نبودههرودوتی و کتسیاسی دو س نویسی تاریخ

 Diakonoff, 1956: 21-28 [in Persian) اندشمار آمده  بهنت معارض انند دو سم 

translation, 24-30]; Aliev, 1960: 28-29 [in Persian translation, 31-33]; Cizek, 1975; 

Lenfant, 1996; Flusin, 1999; Bleckmann, 2007). ان خود کتسیاس هم بر این نکته اذع
البته  .(Llewellyn-Jones and Robson, 2010: 100) است بالیده داشته و گویی به آن می

مشابهی تقریباً انداز تاریخی و جغرافیایی  زمین با چشم و کتسیاس در مشرق هرودوت
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 ند )خصوصاً آنچه در اینجااهنقل کردثبت و از آنچه ای  خش عمدهند و باهرودررو بود
 .است مشترک ( بسیار به هم مانند یاهای خاصمحل توجه ماست: نام

و کتسیاس به دست ما رسیده تقریباً  های ایرانی که از هرودوتنام ذخیرۀ اصلی
 توان اعتماد داشت و کتسیاس نمی که غالباً به ضبط یکی است، مگر در موارد اختالف

فهرست این دو، مثالً  کنند. را تأیید می وتهرودهای گفتهمنابع باستانی مستقل 
-دوازدهم کتاب ،پارسیک) و کتسیاس( Strassler, 2007: 241 :در ،71، کتاب سوم، بند تواریخ) هرودوت

از شش تن همدست  ،(Llewellyn-Jones and Robson, 2010: 180: در ،36 بند سیزدهم،
ستون چهارم، ) نبشتۀ بیستون سنگا بسنجید با روایت ر هوماتَیا گَ هداریوش در کشتن بَردیَ

فقط یک » در نوشتۀ کتسیاس، به قول دیاکونوف،؛ (Kent, 1953: 60, 130 :در ،91-96سطر 
؛ Diakonoff, 1956: 24 [in Persian translation, 26])« تصادفاً صحیح است ]هم آن[... نام 

 ،ر مورد نام یکی از آنان دچار اشتباه شدهفقط د»...  هرودوت ، اما(Schmitt, 2006: 63 قس
مورد هم نام یکی از نزدیکترین کسان داریوش را ذکر کرده است که  ولی حتی در آن

 .(Diakonoff, 1956: 17 [in Persian translation, 20])« شخصاً در آن قتل شرکت نداشته
 اند. بوده ، که منابع او، احتماالً منشأ این سهو هم نه شخص هرودوتبنابراین
و  3ساز در جای دیگر کتسیاس رهبران مادی و بابلی خیزش علیه آشور را آرباکِب

 :Llewellyn-Jones and Robson, 2010: در ،24 بند سوم،-یکم کتاب آسوریک،) نام نهاده 2سوسلِبِ

 ترآسان گویابرای گزینش این دو نام  یوکار این بار نام را ازکجا آورده؟  او این دو .(133
در  ون آتنی که به همراه کوروش کهینفونکسِ، شمعاصرنویسندۀ بر پایۀ گواهی  بوده:

 زمانشهرب ماد در آن دانیم که  جنگیده بود، می اردشیر دوم علیه( .م ق 413کوناکسا )
 ،(25، بند 9هفتم، بخش و دفتر  33، بند 7یکم، بخش دفتر  ،هزار نفر بازگشت ده) ه استس نام داشتآرباکِ

و  31، بند 4دفتر یکم، بخش  ،همان) سوسلِبِ (و سوریۀ بزرگ  هایی از بابل)بخش ابرنهرب و شهر

 و هامادرا آشور پادشاهی که  هشنیده بود محتمالً. کتسیاس (25، بند 9دفتر هفتم، بخش 
ام متحدان واقعی آگاهی درستی از ناحتماالً متحداً برانداخته بودند، اما او  یانبابل

روزگار خویش  هم مادی و بابلیهای شهربهای نامپس  ه.داشت( نربوپُلسَنَ و هرَهووَخشت)
: باشد مال کرده شرادر این تقلب کتسیاس را بر گویا نخستین بار) هرا بر پادشاهان ماد و بابل نهاد

Schrader, 1878: 514-516 نیز رک.؛ Christensen, 1917: 138 ؛Jacoby, 1922, col. 2049قس ؛ 

Diakonoff, 1956: 24, n. 6, and 270 [in Persian translation, 26, n. 54, and 424]). 
را بدین گمان انداخته که دریوز  به جایی است که ن این جعل تاریخی تادوناشیانه ب
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-Drews, 1973:  110) درآوردی باشد در روایت کتسیاس منس آرباکِ حکایتِنکند تمامی 

111, n. 60, and 197؛ قس Dandamayev 1986). 

ای که کتسیاس آورده در سنجش  نفرهنهفهرست نام پادشاهان مادی در همچنین 
 کنند(، مضحک و ش می)که منابع باستانی شرق در بسیاری موارد تأیید نِ هرودوتبا آ

 ,Diakonoff, 1956: 26-27 [in Persian translation, 29-30]; Aliev)کند  مغلوط جلوه می

1960: 192 [in Persian translation, 318]). ژوهشگران باز پ در توجیه این فهرست از دیر
که  اُپر مدعی شده مثالً .(235: 3133، پیرنیارک. ) اند به هم بافتهچندی رطب و یابس 

یاد داشته باشیم که در آن  )بههای این پادشاهان را به زبان مادی نوشته نام هرودوت
که مادی  ،های هخامنشیان را نه عیالمی هاُپر زبان نسخۀ دوم نبشتهنوز زمان 

 ,Oppert, 1879: 19) به پارسی استها این نام و فهرست کتسیاس ترجمۀپنداشت(  می

 ,Darmesteter)دارمستتر نشان داد که این گفته محلی از اعراب ندارد  .(172-173 ,25 ,23

1883: 11-13). 

 ,Vlaardingerbroek) گون ی و ایرانیهای ایرانو دیگر نام نام هَرمامیثرِسداستان اما 

دیگر مانند سادگی  نباید به را های کتسیاسی از پادشاهان آشورفهرست (265 :2014
در وی  آن را حاصل القیدیشمار آوریم و   کتسیاس به یهاانگاری اشتباهات و سهل

گاه  ظاهرِوجود  با  ،هاهای خود بشماریم. برخی از این نام برخورد با موضوع نوشته
کنندگان آن فهرست)ها( با فرهنگ و  تدوینعمیق نامربوط خویش، حکایت از آشنایی 

دهندۀ اصالت ناپیدای و نشان دندارمیانرودان باستان  و تاریخ و آیین آسیای غربی وادب 
شخصیت   ای که بازتاب افسانه 3های مربوط به سمیرامیسداستانمثالً  متن هستند؛

-924اَدد پنجم )-ور، بانوی شمشیانوی واقعی و تاریخی آششهب ،2تمَامورتاریخی سَ
 آخریننام  ، یا(Dalley, 2005)(، است .م ق 791-933نیراری سوم )-( و مادر اَدد.م ق 933

یادآور واپسین پادشاه بزرگ که  ،1سارداناپالوس پادشاه آشوری در این فهرست)ها(،
 4لقب زامِسیا  ،(Frahm, 2003) است ،(.م ق 627-669پال ) امپراتوری آشور نو، آشوربانی

که یادآور نام خدای  ین پادشاه فهرست،گاه سومین و گاه چهارم 5،برای نینواس
یا  ،(Sayce, 1884: 293; Gilmore, 1888: 192) در زبان اکدی است ،6خورشید، شمش
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وک، ، مرد برای بزرگِ خدایان بابل «سرور»به معنی  2بِلوکه بازتاب لقب معروف  ،3بِلوس
نامهای یا  ،(Cumont, 1896; Tümpel, 1897; Sayce, 1884: 293; Id., 1896: 184)است 

 ,Tümpel) برای اربیل 4آرابِلوس ،(Weidner, 1936) برای نینوا 1نینوس !( چونشاهانی )

ای  افسانهیا نیای بنیانگذار همانا که ، (Baumstrack, 1899) لخوبرای کَ 5، و کاالئوس(1895
 Vlaardingerbroek, 2014: 264) شهرهای باستانی میانرودان هستند دهندۀ نام قهرمانو 

and n. 97). 

 در فهرست پادشاهان آشور یماد یک نام. 1
نام  مادی و پارسی که گاه بسامد نسبتاً باالیی دارند، هایِناماز دیگر برخالف برخی 

ر فهرست کتسیاسی د بار و یک هرودوت آمده تواریخبار در  یکفقط هَرمامیثرِس 
ن نام در آن دقیقاً به دلیل همین بسامد پایین، بعید است که حضور ای آشور.پادشاهان 

گمان  باشد وبعدی های  نداشته باشد و حاصل جعلی ناشیانه در دوره فهرست اصالت
به  تواریخآورندگان گمنام سیاهۀ پادشاهان آشور این نام مادی را از  کنم که فراهم نمی

کس یا کسانی در  اگر ،به بیان دیگر نهاده باشند.  یرفته و بر پادشاهی آشورعاریت گ
 که به متن هرودوت اند را داشته روزگاران باستان یا قرون وسطی آن مایه فرهیختگی

 هرودوتنایاب ای از کتاب  نسخهبه رجوع و نامی را از آن استخراج کنند، و هم اساساً 
توان  آشوری را نمی یکه پادشاه اند داشته آن را هم میدانش مسلماً اند،  داشتهسترسی د

هَرمامیثرِس در فهرست پادشاهان آشور مادی حضور نام . باید گفت که مادی نهاد ینام
 ممکن بوده فهرستکه است ای  زمینه مربوط به زمانه وو احتماالً  مأخذ مستقلی دارد

 و  اکدی )بابلیو پارسی(  و  )مادی ایرانی فرهنگیِهای متنوع  با ریشهها از نام ینامربوط
در هم تنیده و با هم  (Miller, 1965: 123, n. 1) و غیره شاید آناتولیاییو حتی  (آشوری

 دورۀ هخامنشی(.آغاز  اد )و شاید دورۀ بالفصل پس از آن، یعنیآمیخته شود: دورۀ م
ندین در چ کپراشِ ،بیستم های قرنو آغازین سال نوزدهم ایانی قرندهۀ پدر 

شاهنشاهی  که احتماالً سرچشمۀ اصلی روایات مربوط به برآمدننشان داد  کتاب و مقاله
 فتارگ»یکم، که همانا  کتاب از 311 تا 95 ، بندهاییخرتوا( در مادان )و هم برافتادنش

فرزندان و جانشینان کسانی از هایی است که داستانمجموعۀ خوانیمش،  می 6«مادی
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پس از  اند. هارپاگوسهبازگفته بود برای هرودوت ،3د، هارپاگوساپسین وزیر دربار ماو
به سپهساالری کوروش بزرگ رسیده بود و پس از فتح لودیه فروپاشی شاهنشاهی ماد 

هرگز دیگر گویا ، (.م ق 541)تا حدود  ها(، و مابقی آناتولی غربی برای پارس.م ق 547)
و  هن در لوکیه ماندگار شدو زیر چتر حمایت هخامنشیابازنگشت  به مادستان

او این مجموعه روایات را  .آن سامان بنیاد نهاده بودرا در  یتبار مادیخُرد  نشینِ شاهک
ییِ نظر او دربارۀ ریشۀ روا .(Prášek, 1890, 1897, 1904, 1906) خواند می 2انهارپاگی نِسُنَ

فتند و در از پژوهشگران بعدی پذیر چند  تنیرا  هارپاگیِ گفتار مادی هرودوت
 ,Schubert, 1890: 75-81; Bauer, 1891: 161ff.; Oppert)های خود تکرار کردند  نوشته

1893: 65; Kallenberg, 1905: 349; Reuß, 1907: 487-488; Nestle, 1911: 249, n. 15; 
Soltau, 1913: 128, n. 1; Jacoby, 1913: col. 423; Scharr, 1919: 28, n. 29, and p. 30, n. 
32; Diakonoff, 1956: 17, n. 3 [in Persian translation, 19, n. 23, and 420]; Aliev, 

1960: 26 [in Persian translation, 29]). 
را، که از بن با گفتار مادی هرودوت فرق دارد،  سکتسیا اما ریشۀ تاریخ ماد

های  وشتهدر فهم تاریخی نبهترین پیشنهاد  توان در سننِ هارپاگیان جست. نمی
ن آشوری، را ، البته دربارۀ سیاهۀ پادشاهان مادی و نه دقیقاً سیاهۀ پادشاهاکتسیاس

و کتسیاس  میان فهرست هرودوت دربارۀ اختالفاتنولدکه ارائه داده باشد، آنجا که شاید 
های مادان فراهم آورده و  کتسیاس فهرست خود را بر پایۀ گفته»از شاهان ماد نوشته: 

اند به دلیل احساسات ملی دوران پادشاهی خود را دوبرابر و بلکه بیش از  آنان خواسته
دانیم که کتسیاس پزشک  . می(235 :3133؛ قس پیرنیا، Nöldeke, 1887: 3)« آن جلوه دهند

حشر و نشر داشته و بسیاری  رباریان پارسی و مادیبوده و در آنجا با د دربار هخامنشیان 
انیم که د باز می را از آنان شنیده، و خویش و سکایی و ... های پارسی و مادیاز داستان

بایست مییک از درباریان و فرهیختگان آشوری را، که منطقاً  همسخنی با هیچ او بخت
ز پیش ا قرنباشند، نداشته، چون آنان چند  آشور الن و وارثان گنجینۀ فرهنگ و ادبناق

های آشوری کتسیاس را هم داستان أ، منشبنابراین آن از صحنۀ گیتی محو شده بودند.
 جاری خود ریشه در مجموعۀ روایات در همان روایات دربار هخامنشیان جست، کهباید 

مورد عالقۀ عامۀ مردم پارس و ماد و های رایج و مجموعۀ داستان دربار پیشین ماد و
 ها رانههم در محفوظات و تو  ها و مادهاپارس نخبگان رهنگی و ادبی طبقۀی فها دانسته

 ,Llewellyn-Jones and Robson) است و قصص خنیاگران و نقاالن پارسی و مادی داشته

2010: 55ff.)های کتسیاسی از پادشاهان آشور و های فهرستهای کلی آوایی نام. شباهت
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از این نظر،  ،گونه که باالتر اشاره کردیم تواند باشد، و همان ماد هم مؤید همین نظر می
ها شباهت تام و تمام با این نامهستند، و حتی در یکی دو مورد  گون ایرانی هااین نام

 :Schmitt, 2006)شناسی کمی مشکوک  نامی با ریشه 3،سوسارموس یکدیگر دارند؛ مثالً

 Diakonoff, 1956: 26 [in Persian) است، که هم سومین در فهرست مادی (286-287

translation, 29]; Aliev, 1960: 192 [in Persian translation, 318]; Llewellyn-Jones and 

Robson 2010: 149) وچندمین در فهرست آشوری و هم بیست ( Sayce, 1884: 292; 

Gilmore, 1888: 191; Marquart, 1893: 584; Krumbholz, 1897: 254; König, 1972: 12 

، که در (Justi, 1895: 173)خشیارشا شدۀ نام  نویس شکل یونانی 2،سرکسِیا سِ (6) ،(
-Cory, 1832: 72) هرست کتسیاسی پادشاهان آشور، ششمین )گاهی هفتمین( نام استف

77; Sayce, 1884: 293; Gilmore, 1888: 191; Marquart, 1893: 574; Sayce, 1896: 184; 

König, 1972: 120). 

سیاسی و در روایات کت )و هم پادشاهان ماد( درهای پادشاهان آشور یشۀ فهرستر
معنی  های بعدی گویا یکی باشد و ربطی هم به آشور و میانرودان در مجموعۀ رویدادنامه

دانیم آشوریان از تاریخ باستان خویش نیک آگاه  که میاخص کلمه نداشته باشد، چرا
 ;Poebel, 1942; 1943) از پادشاهان خود تهیه کرده بودند ی بلنددقت فهرستند و بهاهبود

Gelb, 1954; Yamada, 1992; 1994) دانستند ) و زمان دقیق پادشاهی آنان را میAzize, 

شناختی در بسیاری موارد دقت و  های نوین تاریخی و باستانپژوهش (.2005 ;1997
و  (Hagens, 2005; Frahm, 2017)تأیید کرده  وری راصحت آن فهرست پادشاهان آش

با  ست که آن فهرست هیچ نسبتیخص اروشنی مش به ،گونه که پیشتر هم گفتیمهمان
های تا پیش از کاوش ،بنابراین .(Boncquet, 1990) های کتسیاسی نداردمجموعۀ فهرست

باستانیان و  و آشکار شدن تاریخ واقعی آشور )و ماد(،در آسیای غربی  یکی دو قرن اخیر
یچ ربط در اختیار داشتند که هرا ، تاریخ آشوری )و مادی( مردمان سپسین، سنتاً

روایات و منقوالت کتسیاسی  تاریخی با سرگذشت آشوریان )و مادان( نداشت و محصول
 .بود

نینوس های مربوط به سمیرامیس و  ای آشور )و هم ماد( و قصه فسانهاریشۀ تاریخ 
و  روایات مادها جستباید در را احتماالً کتسیاسی  در روایاتس سارداناپالوس و آرباکِو 

هنگام تشریح برخی عناصر داستانی و حماسی  ،در جایی دیگر خوبی به کهنولد نیز را این
های حماسۀ  ای با سرچشمه ها( که ممکن است به گونهایران غربی )نزد مادها و پارس

به دلیل جانبداری ضمنی این روایات و  ،داده( در پیوند باشد، نشان شاهنامهملی ایران )
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 نام نهاده است نت روایی مادیآن را سها، ساز مادها و دشمنی مستتر در آن با پار
(Nöldeke, 1896: 3ff.; Marquart, 1983: 601). بحث از  هنگام ،سنهمچنین کریستن
ریشۀ این روایات را در خاطرات  ،«پارسی کهن و  های مادینتهای شاهانه در س افسانه»

از شاهان نامور  برخیو رسم م سخصوصاً ا ،دانند که هنوز امپراتوری آشور مادهایی می
راجع به های با اینکه در پژوهش .(Christensen, 1936: 116)را فراموش نکرده بودند  ،آن

روایات و منقوالت روایی ایران غربی )ماد و پارس( باید نگاری  و تاریخ تاریخ شفاهی
نه هرگوکه روشن است دقت هرچه تمامتر بررسی و تحلیل کرد، اما  کتسیاسی را به

های کتسیاسی از پادشاهان آشور و وقایع تاریخی از بطن فهرست ای استخراجتالشی بر
 خورده است  شکست چند تجربۀ پیش از این در این باب و خواهد بود بیهوده ماد

(Nagel, 1982 .)پادشاهان آشور و ماد بیرون  های کتسیاسی ازتوان از فهرست می آنچه
ن راوهنگام هنوز چند صباحی از ددر آن مادهایی است که  کشید تاریخ آرمانی

هایی  فسانهاولی سروری خود بر آسیا را از کف داده بودند و به  ،پرشکوهشان نگذشته بود
دربارۀ کتسیاسی  روایات سرشترسد که  یبه نظر م داشتند. از گذشته دل خوش می

 ،نآشوریااصیل نن فرهنگی سمجموعۀ برخاسته از نه  لیو ،باشدیکی تاریخ آشور و ماد 
ای که  نگارانه از اندیشۀ تاریخاحتماالً ات روایاینکه این اما  ماد باشد.دورۀ که مربوط به بل

برخاسته است  ماد وجود داشته باشد نزد طبقۀ فرهیختۀ دربارتوانسته در دورۀ ماد و  می
خود موضوع پژوهش و یا ترکیبی از هر دو، یا بیشتر مربوط به فرهنگ عامۀ مادان است، 

 .دیگری استمستقل 

 هانوشت پی
آرمامیثریس شده که به التین با تلفظ  تلفظ می harmāmīθresهَرمامیثرِس  Ἁρμαμίθρηςاصل یونانی .3

ārmāmīθres  راه یافته. شکلHarmamithres  بازنمود اصل یونانی در انگلیسی است. شکل این نام در

 است. Armamithresفرانسوی 

 دۀ ش نویس بر سر قرائت شکل اکدی.2
m
Ar-ba/ma-ʼ-(d)

Mit-[ri?]( اختالف نظر وجود داردDandamayev, 

 ;McEwan, 1984: no. 190در آن گویی تردیدی ندارند )« مهر»(. برخی در بازشناختن نام 171 :1992

Tavernier, 2001: 26; 2004: 774-775; 2011: 427-428;  اما برخی دیگر آن را ،)m
ar-ma-ʼ-d

be-

ri
ای  (. مشکل بر سر تشخیص ارزش آوایی نشانهJakob-Rost and Freydank, 1972: 17-18خوانند ) می 

 هایارزش دارای BAD نشانۀ شود. عالوه بر آن تصور می ma و گاهی  baاست که گاهی نو در خط میخی بابلی

)توضیحات از دوست دانشمندم،   .Borger, 2004: 270ff؛ رک. beو   mitجمله: از است، چندگانه آوایی

 سهیل دلشاد(.

در  شود، حتی های هخامنشیان دیده می آن پارسی باستانی که در نبشته که باورند این بر بسیاری از محققان.1

های صرفی و نحوی کهنتر از زمان شاهنشاهی هخامنشی را به و ویژگی گراست کهن نبشتۀ بیستون، زبانی سنگ

 هایآغازین بوده. ناهنجاری میانۀ پارسی  به شدن تبدیل  در دورۀ هخامنشی خود در حال زبان آن نهد و نمایش می
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تغییر زبانی از  همین گویای -arbamihra* همچون هایینام و شود می های بعدی دیده نبشته در که  دستوری

 .فارسی باستان به میانه هستند

 ای مستقل به این نام خواهم پرداخت. در نوشته.4

 نش کلمات سریانی را مدیون دوست دانشمندم، سجاد امیری باوندپور، هستم.خوا.5

 (.Dean, 2006: 210-234( نوشت )Sosarme, Re di Mediaهِندل اپرایی به نام او ) فریدریش گئورگ.6
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