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One of the fundamental features of the ancient states associated with power was ideology,
and Neo-Assyria and the Achaemenid empires were no exception to this rule. If we look
at the written and visual documents and evidence of the royal contexts of Neo-Assyria
and the Achaemenid, ideology has been at the heart of these two empires. How did they
treat the subject people? How was their cooperation and participation with these empires?
What was the connection between kings and their god or gods to justify their actions?
How did the royal inscriptions and images describe the characteristics of a mighty and
powerful king? What were the characteristics of hegemony and the view of domination
over the whole world and nations in their views and in what methods was it done? These
are the questions that this research seeks to answer to determine the ideological
commonalities and differences between these two empires in their royal contexts and
whether their ideological strategies and methods have been fundamentally different
concerning the verbal and visual violence of the Assyrians? To achieve its goals, this
research has examined the inscriptions and images (reliefs, steles, seals) of the royal
contexts of these two periods. Concerning the strategies, methods, and concepts studied in
this research, such as the mighty and powerful king, universal hegemony, connection
between king and god (gods), participation of subject people in advancing the goals of the
two empires, large construction projects and building of magnificent monuments, etc.
There is not much difference in the royal ideology of the two Neo- Assyria and
Achaemenid . Of course, the explicit and barely verbal and visual violence of the
Assyrian should not be ignored in their royal reliefs and inscriptions, however, in the
written and visual evidence of the Achaemenids, especially in the Persepolis, this
violence is not explicitly seen, that is an important feature of the worldview and ideology
of the Achaemenid monarchy.
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Introduction
Ideology can be viewed as a set of ideas and practices used by a particular group to create
shared solidarity and/or to justify actions (Pollock, 1999: 173). Ideology creates belief
systems and structures knowledge in order to generate a particular view of how the world
works and in doing so serves to legitimate the interests of particular groups. It is also a
means by which people imbue their actions with meaning and significance. A coherent
ideological system is, therefore, essential to the creation and maintenance of royal power.
The empires of Neo- Assyria (ca. 900-612 BC) and Achaemenid (ca.550-330 BC) have
also adhered to ideology, and the written and visual evidence of their royal contexts
clearly confirms this. It is noteworthy that narration is one of the most important and
fundamental features of Neo-Assyrian art. Historical narratives are especially evident in
the reliefs of the palaces of the kings of Neo- Assyria (Winter, 2010: 5-6): these
narratives, like the texts of the Neo- Assyrian period, pursue an obvious ideological
purpose of historicism. In fact, the content is carefully manipulated and the viewer is
instructed to share a definite conclusion; That only the enemy is defeated, or that the
Assyrians are always victorious and not wounded by the strength and ability of the king
and the benevolence of the gods, while the written and visual evidence (especially the
reliefs and seals) of the Achaemenid period has more of a metaphorical and symbolic
character, and narrative (except for Bistun monument) is rarely seen in them, yet, like the
Neo-Assyrian period, they have a strong ideological and influential aspect. Both the NeoAssyrian and Achaemenid empires ruled over a vast territory of different people and
ethnicities with different cultures and languages, and it is obvious that they use
ideological and propaganda methods and strategies by using written and visual media in
their royal contexts. Each of these ideological and propaganda strategies was related to
royal power and designed and implemented with the concurrence of the king, courtiers,
and elites.
The written and visual evidence of the royal contexts of the Neo-Assyrian and
Achaemenid periods indicate the use of ideology in their monarchy, with the difference
that the written and iconographic sources of the royal period of the Neo-Assyrian period
are usually narrative and these sources clearly speak of the hegemonic goals, the violence
used in the campaigns of the kings of Neo-Assyria, the humiliation of the defeated people
and kings, the valuable position of the internal and local elites in the empire, the mighty
and powerful king and the king's very close connection with the gods, especially the
Aššur god (Figure 2), while the narrative aspect of the Achaemenid royal inscriptions,
images and motives is very faint and their metaphorical and symbolic features are more
colorful. Of course, Bistun's monument and especially its inscription are exceptions to
this rule. What is strongly seen in the ideology of the Neo- Assyrian Empire, given
written and visual evidence of their royal context, is their verbal and visual violence, so
that the Assyrian royal inscriptions and annals and the reliefs of their palaces are full of
descriptions, and depict violent and frightening scenes, such as throwing insurgent leaders
and enemy, burning, piercing their bodies and nailing them, beheading and accumulating
their heads, crushing them under chariots, and so on (Parker, 2011: 372) (Figure 4), and
this ideological method and strategy was very effective and made the Assyrians
considered very violent and bloodthirsty. Undoubtedly, behind all this naked and
unbridled violence lies the propaganda goals related to the ideology and royal power of
the Neo-Assyrian Empire, and the use of the strategy of psychological warfare and
intimidation in the hearts of defeated and captured enemies and local people immediately
surrendered them to the Assyrians and they submitted to the all-encompassing power and
dominance of the Neo-Assyrian Empire. In contrast, in Achaemenid royal ideology it
seems to depict and describe scenes of violence and humiliation and belittle the subject
lands and people and torture and persecute them had no place, at least concerning the
royal reliefs and inscriptions (except for Bistun monument), and were replaced by
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extensive cooperation and participation in the construction and advancement of the
imperial goals and plans, the reliefs of the Apadana staircases in which representatives of
various lands throughout the empire offer to the great king or throne- bearers scene on the
facade of the tombs of the Achaemenid kings in Naqsh-e-Rostam and Persepolis, as well
as the reliefs of the Hundred columns and the central building at Persepolis emphasize on
the relatively voluntary and freely submission of the people and ethnic groups of the
empire (Root, 1979; 1990) (Figure 5). Such motifs and reliefs were also consistent with
the ideological and propaganda goals of the Achaemenids. However, the royal ideologies
of Neo-Assyria and the Achaemenids, also had similarities, including the close
connection between the king and god (or gods), referring to the capabilities and the
abundant physical strength of the kings of these two Empires (Figure 1), the participation
and cooperation of local people in projects to build and decorate royal palaces, the highranking external and internal officials and elites (Figure 3), the tendency of both empires
to dominate the world, which is evident in the titles of kings and their inscriptions and
reliefs, and a very vast territory with different lands, ethnicities, and languages.
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چکیده
یکی از ویژگیهای بنیادین حکومت های باستان که در پیوند با قدرت قرار داشت ،ایدئولوژی بود و حکومتهای آشور نو و
هخامنشی نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند .اگر به مدارک و شواهد نوشتاری و تصویری بافتهای سلطننتی آشلور نلو و
هخامنشی نگاهی بیندازیم ،ایدئولوژی در متن و بنن این دو حکومت قرار داشته است .اینکه آنها با مردم و اقوام زیردست
و فرمانبردار خود چگونه رفتار میکردند؟ ،مشارکت و همکاری آنها با این حکومتها چگونه بوده است؟ ،پیوند شلاهان بلا
خدا یا خدایان خود برای توجیه اقداماتشان چگونه بود؟ ،ویژگیهای شلاه نیرومنلد و توانمنلد در ایلن ملدارک و تصلاویر
چگونه شرح داده است؟ ،سطنه ططبی و دیدگاه چیرگی بر همه جهان و اقوام در نگاه آنها چه ویژگیهایی داشت و بلا چله
روشهایی انجام گرفته است؟ اینها پرسشهایی هستند که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آنها است تا در ایلن راسلتا
اشتراکات و تمایزات ایدئولوژیک این دو حکومت را در بافتهای سطننتیشان مشخص کند و اینکه راهبردها و شیوههلای
ایدئولوژیک آنها با توجه به خشونت نوشتاری و تصویری آشوریان تفاوتهای بنیادینی داشته است یا خیر؟ پژوهش حاضر
برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود کتیبهها و تصاویر (نقوش برجسته ،استلها ،مهرها ،سکهها) بافلتهلای سلطننتی
این دو دوره را بررسی کرده است .با توجه به راهبردها ،شیوهها و مفاهیم مورد بررسی در این پژوهش مانند شاه توانمند و
قدرتمند ،سطنهططبی فراگیر و جهانشمول ،پیوند شاه با خدا (خدایان) ،مشارکت اقوام زیر سلطنه در پیشلبرد اهلداف دو
امپراتوری ،پروژه های بزرگ سلاختمانی و سلاخت بناهلای باشلکوه و یلره تفلاوت چنلدانی در ایلدئولوژی سلطننتی دو
امپراتوری آشور نو و هخامنشی دیده نمیشود .البته خشونت کالملی و تصلویری صلری و عریلان آشلوریان را در نقلوش
برجسته و کتیبه های سطننتی آنها نباید نادیده گرفت ،این در حالی است که در ملدارک و شلواهد نوشلتاری و تصلویری
هخامنشیان بهویژه در تخت جمشید این خشونت صری دیده نمیشود که ویژگی مهلم جهلانبینلی و ایلدئولوژی نظلام
پادشاهی هخامنشی به شمار میرود.
واژههای کلیدی :آشور نو ،هخامنشی ،ایدئولوژی و قدرت سطننتی ،شواهد و ملدارک سلطننتی تصلویری و نوشلتاری،
تبطیغات.

 .1مقدمه
ایدئولوژی را میتوان مجموعهای از ایدهها ،اندیشهها و مفاهیم در نظر گرفت که یک نظام اقتصلادی یلا
سیاسی مبتنی بر آن است ،همچنین مجموعهای از باورها بهویژه باورهای یلک گلروه مشلخص کله بلر
نحوه و شیوه رفتار مردم تأثیر ملیگلاارد ( .)Hornby, 2010:744; Parker, 2011: 360پلوکک خلاطر
نشان میکند که قدرت ایدئولوژیها در پیچیدگی تعریف آنهلا نهفتله اسلت ( .)Pollock, 1999: 194او
ایدئولوژی را مجموعهای از ایدهها ،اندیشهها و شیوهها و رویهها میداند کله توسلگ گلروههلای خاصلی
برای همبستگی و یکپارچگی و یا توجیه کارها و اقداماتشان به کار میرود ( .)Ibid: 173بلا انجلام دادن
این کار منافع گروههای خاصی تأمین ملی شلود و ابلزاری اسلت کله بله وسلیطه آن ملردم ،اقلدامات و
کارهایشان را معنامند و دارای مفهوم میکنند .بنابراین یک نظام ایدئولوژیکی منسجم و یکپارچه بلرای
ایجاد و حفظ قدرت سطننتی ضروری است ( .)Parker, 2011: 360ایدئولوژیها اگرچه وانمود میکننلد
که خیر و صالح مردم را در نظر دارند ،اما تنها بیانگر دیدگاه طبقله نخبله حلاکم هسلتند و منجلر بله
توجیه فرجامین از نابرابری میان افراد و اقدامات شاه میشوند ( .)Liverani,1979: 300ایدئولوژی برای
تعمیم و گسترش ذهنیت ساختگیِ برابری میان مردمان به منظور دستیابی به اهداف ایی و فرجلامین
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به تبطیغات تکیه دارد که به وسیطه روشهای شلفاهی ،کالمی ،نوشلتاری ،عیللنی و تصللویری صلورت
میگیرد ( .)O’Brien, 2009:59; Pollock 1999:194بلا ایلن همله بله نظلر ملیرسلد کله پیلامهلای
ایدئولوژیک تنها برای اقطیت باسواد و آموخته و بیشتر برای نویسندگان و دبیران کلارگزار طبقله حلاکم
دسترسپایر بود و هرچه از مرکز یک امپراتوری دورتر میشد ،اثرگااری پیام ضلعیفتلر و سلنحیتلر
میشد ( .)Rabie, 2012: 12یک ایدئولوژی برای موفقیت و کامیلابی بله علوامطی نیلاز دارد کله طبقله
حاکم ،کارگزاران امپراتوری و مردم و اقوام فرملانبردار و زیردسلت از آن جمطلهانلد ( Liverani, 1979:
 .)298-300امپراتوریهای آشور نو (حدود  900 -612پ.م) و هخامنشی (حدود 550 -330پ.م) نیلز
به ایدئولوژی پایبند بودند و مدارک و شواهد نوشتاری و تصویری بافتهای سطننتی آنها به روشلنی بلر
این امر صحه میگاارند .نکته شایان توجه این است که روایتگری یکی از ویژگیهلای مهلم و بنیلادین
هنر آشور نو محسوب میشود .روایتهای تاریخی بهویژه در نقوش برجسته کاخهای شاهان آشور نو بله
روشنی دیده میشلوند :این روایلتها مانند متون دوره آشلور نلو یلک مقللصود و هلدف ایللدئولوژیک
تاریخگرایی بدیهی را دنبال میکنند .در واقع محتوا با دقت دستکاری میشود و بله بیننلده بله نلوعی
دستور داده میشود که در یک نتیجهگیری مسطم و قنعلی سلهیم شلوند اینکله تنهلا دشلمن از هلم
فرومیپاشد ،یا آشوری ها همیشه پیروز هستند و با توجه به نیرومنلدی و توانلایی شلاه و نیلکخلواهی
خدایان زخمی نمیشوند ( ،)Winter, 2010: 5این در حلالی اسلت کله ملدارک و شلواهد نوشلتاری و
تصویری (بهویژه نقش برجستهها و نقوش مهرها) دوره هخامنشلی بیشلتر ویژگلی اسلتعاری و نملادین
دارند و روایتگری (به استثنای یادمان بیستون) در آنها به ندرت دیده میشود ،با این همله ،ماننلد دوره
آشور نو دارای جنبه ایدئولوژیک قوی و تأثیرگلااری هسلتند ( .)Root, 1979; 2000هلر دو امپراتلوری
آشور نو و هخامنشی بر قطمرو بسیار پهناوری از مردمان و اقلوام گونلاگون بلا فرهنل هلا و زبلانهلای
متفاوت فرمانروایی میکردند و این بدیهی است که از شیوهها و راهبردهای ایدئولوژیکی و تبطیغلاتی بلا
به کارگیری رسانههای نوشتاری و تصویری در بافلتهلای سلطننتیشلان بهلره ببرنلد .هریلک از ایلن
راهبردهای ایدئولوژیک و تبطیغاتی در پیوند با قدرت سطننتی قرار داشتند و با همفکری شاه و درباریان
و نخبگان طرحریزی و به اجرا گااشته میشد .ممکن است این پرسش پیش کشیده شود که چرا آشور
نو ،و برای نمونه چرا ایالم یا مصر نه؟ ،آنچه از دیدگاه نگارندگان در این پژوهش اهمیلت دارد ،مقایسله
اندیشه سیاسی با محوریت ایدئولوژی و تبطیغات احتمالی در بافتهای سلطننتی دورههلای آشلور نلو و
هخامنشی است .مقایسه مدارک نوشتاری و تصویری و شواهد مادی و باستانشناختی احتمالی کلاربرد
ایدئولوژی و تبطیغات میان دوره هلای آشلور نلو و هخامنشلی افلزون بلر شللناخت و درک تفلاوتهلا و
شباهتهای مصداقی و موردی قیاس شده ،میتواند در درک و شناخت اندیشههای سیاسی این دورهها
راهگشا و بنیادین باشد .به طور معمول امپراتوری آشور نو دورهای شناخته شده است کله بله خشلونت
صری و مطموس روی آورده بود و به روشنی در نقوش برجسته ،استلها ،مهرها و کتیبلههایشلان آن را
نشان دادهاند و از سوی دیگلر ،هخامنشلیان سیاسلت دیگلری را در پلیش گرفتنلد و از تصلویر کلردن
خشونت صری و رفتار تحقیرآمیز با اقوام و مردمان زیردست و فرمانبردارشان تلا جلایی کله امکلان آن
وجود داشته است پرهیز کردهاند ،در نقوش برجسته آپادانای تخت جمشید ملیبینلیم کله نماینلدگان
سرزمینهای فرمانبردار و زیردست هخامنشی برای شاه بزرگ پیشکش آوردهاند و صحنه خشونتآمیلز
به تصویر کشیده نشده است .آیا میتلوان نقلش کلردن صلحنههلای ایلن چنینلی را بله ایلدئولوژی و
راهبردهای تبطیغی هخامنشی نسبت داد؟ ،آیا هخامنشیان آگاهانه به تحریف و قطب واقعیت دست زده-
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اند و یا در دنیای واقعی نیز آنها چنین رفتلاری داشلتهانلد؟ ،نقلش رواداری و آسلانگیلری (تسلام و
تساهل) پارسی در این میان چگونله بلوده اسلت؟ ،مشلارکت و همکلاری مردملان و اقلوام زیردسلت و
فرمانبردار در این دو امپراتوری چگونه بوده است؟ ،تنها در مقام مقایسه میتوان ذهنیتی را کله نسلبت
به هخامنشیان و آشوریان در مدارک و شواهدی مادی این دورهها وجلود دارد ،پلالود و دربلاره نقلش و
جایگاه ایدئولوژی و تبطیغلات در ایلن دو دوره بله داوری پرداخلت .تقلارن و نزدیکلی مکلانی و زملانی
امپراتوری آشور نو و شاهنشاهی هخامنشی و تأثیرات هنر و معماری و بهویژه شمایلنگاری آشور نو بلر
هخامنشی نگارندگان را بر این داشت که دوره آشور نو را برگزیند .درباره تأثیر هنر دوران آشلور نلو بلر
هخامنشیان بهویژه شمایلنگلاری آنهلا ،پژوهشلگران گونلاگونی از جمطله روت ()1979 ،1990 ،2000
سخن گفتهاند ،بنابراین نگارندگان آشور نو را برگزیدند تا هم واقعیتهلای ملرتبگ بلا اندیشله سیاسلی
هخامنشیان بهویژه در تخت جمشید را دریابند و هم جایگاه واقعی به کلارگیری ایلدئولوژی و تبطیغلات
سیاسی این دو دوره را روشن سازند و اینکه تنها با کاویدن کیههلای زیلرین ملدارک و شلواهد ملادی
(بهویژه نقوش برجسته بافت معماری ،کتیبهها و مهرها) میتوان هدف ،مقصود و نیت واقعی و راسلتین
هخامنشیان را دریافت.
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر مدارک و شواهد نوشتاری و بصری بافتهای سطننتی دو دوره آشور نو و هخامنشی را با
محوریت تخت جمشید مورد بررسی قرار داده است .در این راستا راهبردها ،شیوهها و مفاهیم گونلاگون
ایدئولوژی و اندیشه سیاسی واکاوی شده است تا تفاوتها و شباهتهای اندیشه و ایدئولوژی سیاسی دو
نظام مشخص شود ،برخی از این راهبردها ،شیوهها و مفاهیم هم سنخ نیستند ،ولی همگلی در راسلتای
ایدئولوژی و اندیشه سیاسی این نظامهای پادشاهی قرار میگیرنلد ،بلرای نمونله ،مشلارکت در سلاخت
پروژههای بزرگ شاید در ابتدا هدف اقتصادی و اجتماعی داشته باشد ،اما هدف لایی آن در پیونلد بلا
شکوه و قدرت حکومتها و ایدئولوژی سیاسی آنها قرار میگیرد ،یلا پیونلد شلاه بلا خلدا  /خلدایان در
کتیبههای سطننتی آشور نو و هخامنشی بیش از آنکه دینی باشد ،ایدئولوژیک و در راستای مشلروعیت
آنان بوده است.
 .3راهبردها ،شیوهها و مفاهیم گوناگون به کارگیری ایدئولوژی و پیوند آن با قدرت سلطنتی
در دورههای آشور نو و هخامنشی
 .1 .3شاه نیرومند ،توانا و پهلوان

مدارک و شواهد نوشتاری و تصویری از دورههای آشور نو و هخامنشی به دست آمده که بر نیرومندی و
قدرت جسمانی شاهان تأکید میکنند :در کتیبههای سطننتی آشور نو ،شلاه بلا عنلاوینی ماننلد «شلاه
نیرومند»« ،شاه هشیار» و «مرد دکور و جنگجو» توصیف شلده اسلت ( .)Barjamovich, 2012: 45در
واقع ،یکی از موارد تبطیغاتی کتیبه های سلطننتی آشلور القلاب و عنلاوین شلاهان اسلت کله بله نلوعی
خودستایی و تمجید از خود بوده است« :من شاه هستم ،من سرور و ارباب هستم ،من قابلل تحسلین و
ستایش هستم ،من بطندمرتبه هستم ،من برجسته و مهم هستم ،من فرهمند و شکوهمند هسلتم ،ملن
پهطوان هستم ،من جنگجو و دکور هستم ،من شیر هستم ،من ملردافکن و پلرزور هسلتم» ( Tadmor,
 .)1995: 326از سوی دیگر ،شاهان آشور نو در نیرومندی و نیروی فراوان خود را مانند شلیر و گلاو نلر
میدانستند :منابع نوشتاری هزارۀ  3پ.م میانرودان شواهدی از پیوند شیر و گاو نر با نظام پادشلاهی و
سطننت را بیان میکنند ( .)Cassin, 1981: 356پادشاهان آشور نلو در مقایسله بلا دشلمنان خلود بلر
ویژگیهای شیرسانی خود تأکید میکردند .خشم یک شاه آشوری در میدان نبرد با یلک شلیر مقایسله

مطالعات باستانشناسی

 ،دورۀ  ،14شمارۀ  ،1بهار 29 / 1401

میشد ( .)Jamzadeh, 1996: 132برای شاهان آشوری ،مفهوم مردانگی و نیرومندی در قیلاس بلا شلیر
معنا پیدا میکرد .و در کتیبههای اَدَد نیرری دوم ( 911 -891پ.م) و آشورنصیرپال دوم ()885 -856
این قاعده سطننتی به این شکل به کار رفته است« :من شاهوار و شاهانه هستم ،من یلک شلیر هسلتم،
من دارای نیروی مردی و مردانگی هستم و ملن یلک پهطلوان هسلتم» ( .)Cassin, 1981: 373شلواهد
تصویری نیز بر قدرت و نیرومندی شاه آشوری تأکید میکنند :مضمون رویارویی و گالویز شدن شاه بلا
شیر به طور گسترده در مجموعههای آشوری ،هم در نقوش برجسته کاخها و هلم تصلاویر روی مهرهلا
وجود دارد که در واقع لحظه پایانی نبرد اسلت ( .)Nadali, 2009-2010: 219-20نقلش برجسلتههلای
کاخ های آشوری پر از صحنه شکار است .برای نمونه اتاق تختگاه آشورنصیرپال دوم در نیملرود آراسلته
به صحنههای شیرها و گاوهای نر وحشی است ( ،)Cassin, 1981: 378صفت آشوری برای درنلدهخلو و
وحشی ،واژه « »ekduاست که تنها برای شیرها و گاوهای نر به کار میرود و نشلان ملیدهلد کله شلاه
حتی نسبت به جانورانی که او بر آنها کنترل و تسلطگ دارد وحشلیتلر و درنلدهخلوتر اسلت ( Winter,
 .)2010: 75یکی از صحنههای رایج روی مهرهای دوره آشور نو نبرد شاه با شیر است .شلاه بله شلیری
حمطه و او را از پای درمیآورد و در پایان زیر سطنه شاه آشوری قرار میگیرد :بر نقلوش برجسلته دوره
آشور نو این شیوه شمایلنگاری از آشورنصیرپال دوم تا آخرین شاه این امپراتوری وجود دارد (تصلویر 1
الف) و به نظر مهرهای مسنحی که تصویر شاهی را نشان میدهد که شیری را میکشد به عنلوان مهلر
دستگاه و دولت سطننتی باشند و خود شاه نیز تجسلمی از حکوملت و دوللتش بلوده باشلد ( Nadali,
 .)2009-2010: 215, 217همچنین ،شکار شیر با تیر و کمان از ارابه صحنه بسیاری شناختهشدهای در
نقش برجسته های کاخهای آشوری به ویژه شلمال کلاخ نینلوا از آشلوربانیپال ( 668 -627پ.م) اسلت
(.)Garrison, 2014: 84
از دورۀ هخامنشی کتیبهها و تصاویر بر نیرومندی و پهطوانی شاه تأکید میکننلد :داریلوش یکلم در
کتیبه آرامگاهش ( )DNbدر نقش رستم بر توانمندی و نیرومندی بدن و جسم خلود تأکیلد ملیکنلد:
«اینها توانمندیهای من است ،بدن من نیرومند است ،به عنلوان جنگجلو ملن جنگجلوی شایسلته و
خوبی هستم . ..با هر دو دست و هر دو پا ورزیده و چاکک هستم ،به عنلوان کمانلدار چله پیلاده و چله
سواره کماندار شایسته و خوبی هستم و به عنوان نیزهانداز ،چه پیاده و چله سلواره نیلزهانلداز خلوب و
شایستهای هستم ،)Kent, 1953: 140( »...در واقع نیروی جسمانی و توانمنلدی فلراوان شلاه برجسلته
شده است .بدن داریوش آنچنان نیرومند است که میتواند دشواریهای لشکرکشی را چله بله صلورت
سواره یا پیاده تحمل کند .بدن نیرومند شاه در بیستون نیز نقلش شلده اسلت و سلتبری آن در تضلاد
کامل با بدنهای دشمنان او قرار دارد ،متن همراه نقشبرجسته ملیگویلد دشلمنان داریلوش تعقیلب،
دستگیر و کشته شدند و جالب اینجاست که داریوش خود هیچگاه مورد تعقیلب نبلوده اسلت و نلاتوان
نشان داده نشده است ( .)Lewllyn-Jones, 2015: 229در هنرهای تصلویری ماننلد نقلوش برجسلته و
مهرها ،صحنه های نبرد و یا رویارویی و گالویز شدن با جانوران واقعی و ترکیبی به وفور دیده ملیشلود
که به روشنی در پیوند با شمایلنگاری و ایدئولوژی سطننتی هخامنشیان قلرار دارد :در هنلر یادملانی،
قالب ترکیبی ترجیحی بسیار پرکاربرد ،صحنه نبرد و مبارزه است و بر چهارچوب درگاههلای کلاخهلا و
بناهای سطننتی تخت جمشید مانند تاکر تخت ،تچر داریوش و بنلای نلاموَر بله حرمسلرای خشایارشلا
نقش شده است ،درحالیکه ،بر مهرها بیشتر صحنه مهار و کنترل به تصویر کشیده شلده اسلت .ددان و
جانوران وحشی متفاوت نقش شدهاند ،ولی شیرها و گاوهای معموکً بالدار یا بلا ویژگلیهلای پرنلدگان،
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مرسومترین دشمنان و هماوردها بله شلمار ملیشلوند ( .)Garrison, 2013: 582ایلن صلحنههلا دارای
ویژگیهایی است که آن را با شمایلنگاری و ایدئولوژی سطننتی هخامنشی پیوند میزند ،ویژگلیهلایی
مانند تاج دندانهدار ،جامه بطند درباری ،کتیبههای سه زبانه (فارسی باستان ،ایالمی ،بابطی) ،کاله و یلره
( .)Garrison, 2014: 84در هنر یادمانی این نوع صحنه همیشه پیکرهای را نشان میدهد که جامه بطند
درباریِ پارسی بر تن دارد .هویت این پیکره با استناد به این ملوارد کله ایلن فلرد در نقلوش برجسلته
مربوط به بافت معماری در تخت جمشید تنها یک کاله نواری و نه تاجی دندانهدار بر سلر دارد و اینکله
این پیکره کفشی بنلددار و نله بلدون بنلد پوشلیده اسلت ،تلا انلدازهای ناشلناخته و گننل ملینمایلد
( .)Garrison, 2013: 582با وجود این رایب شمایلنگارنه ،از این پیکره به طور معمول با نام «پهطلوان
سطننتی» یاد شده است ( .)Root 1979: 303-8صحنه نبرد یکی از مضامین رایجی بود که میان آشلور،
بابل و پارسیان دستبهدست شد و هخامنشیان این مضمون را در مهرها و نقش برجستههایشان به کلار
بردند ( .)Ehrenberg, 2008: 107, 108شناختهشدهترین نقوش پهطوانان سطننتی بر مهرها ،نمونههلای
بایگانیهای بارو و خزانه تخت جمشید هستند که نام سطننتی بر خود دارند .این مهرها ،به نظلر نلوعی
مهرهای مشخص سطننتی بودهاند که شاه نیرومنلد و پرتکلاپو را نشلان ملیدهنلد ( Garrison, 2013:
 .)582البته شاه نیرومند شکارچی نیز مضمون برخی از مهرهای هخامنشی نیز است :از جمطه مهری بلا
کتیبه سه زبانه از داریوش در موزۀ بریتانیا (تصویر  1ب) که شاه از درون ارابه در حالی که جامله بطنلد
درباری پارسی به تن و تاج دندانهداری بر سر دارد بله سلوی شلیری تیرانلدازی ملیکنلد ( Garrison,
 .)2014: 83-4در کتیبهها و شمایلنگاری سطننتی (درباری) هخامنشی ،محوریت و تمرکلز بلر شلخص
شاه و توانمندیهای او قرار دارد.

تصویر  :1الف (باال) :نبرد آشوربانیپال با شیر از اتاق  ، Sشمال کاخ نینوا ( ،)British Museum 124874ب (پایین):
مهر سه زبانه داریوش با صحنه شکار شیر (.)British Museum 89132
Figure 1: A (above): Ashurbanipal battle with a lion, Room S, the North Palace of Nineveh
(British Museum 124874), B (below): Darius' trilingual seal with a lion hunting scene (British
Museum 89132).

 .2 .3پیوند ناگسستنی میان شاه با خدا (خدایان)

از ویژگیهای بنیادینِ ایدئولوژیک دو فرمانروایی آشور نو و هخامنشلی پیونلد ناگسسلتنی و مسلتحکم
میان شاه با خدا (خدایان) است که به روشنی در منابع نوشتاری و تصویری آنها دیده میشلود :پادشلاه
آشور در کنار شکستناپایر بودن خدا را نیز در کنار خود دارد و بلرای کلاری کله انجلام ملیدهلد بله
توضی یا توجیه آن نیازی ندارد .او بزرگترین کاهنِ خدای آشور است که شکوه او را در سراسر جهلان
اعالم میکند .این وظیفه شاه بود که از قطمروش محافظت کند ،یعنی از قطملرو خلدای آشلور در برابلر
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نیروهای اهریمنی و آشوبگر که به صورت دشمن نمایش داده شلدهانلد ( ،)Reade, 1979: 332هرچنلد
آشوریان شاه خود را خدا نمیدانستند ،اما بر این باور بودند که شاه رابنه منحصر بله فلردی بلا خلدای
آشور داشت .بنابراین شاه حقیقی و راستین در ایدئولوژی شاهی آشور نو ،منحصر به فرد و برگزیده خدا
بود که در راستای مشروعیت او بود و این اعتبار و اصالت و نیز یکتایی و یگلانگی شلاه نله تنهلا او را از
رعایا و اقوام زیردست و فرمانبردارش ،بطکه از نخبگان درونی و استانی نیز جدا میکرد ( Parker, 2011:
 .)265گزینلش خدایی هملیشه عامل مهللمی در مشللروعیت سطللننتی بلود کله در الللقابی مانللند
«نایبالسطننه خدای آشور»« ،گماشته خدای انطیل» و «پادشاهی کله ملورد توجله و مقصلود خلدایان
اسللت» بازتللاب داده شللدهانللد ( .)Barjamovic, 2012: 45حتللی در کتیبللههللای آشللوری تسللخیر و
کشورگشایی یک ضرورت دینی بود ،از جمطله در یکلی از سلالنامههلای آشورنصلیرپال دوم ( RIMA 2
 )A.0.101.1: i 37-42از معبد نینورتا در نیمرود ،لشکرکشی شاه از روی هوس و میل شاه نبوده اسلت،
بطکه به دستور خدایان صورت گرفته است« :به دلیل هدایا و نیلایش (نیلایشهلای) خودخواسلته ملن،
ایشتار ایزدبانو عشق ،روحانیت مرا تأیید کرد و ضمیر و باطن او جن و نبرد را میخواسلت ...هنگلامی
که آشور ،سرور بزرگ ،نام مرا صدا میزند (و) پادشاهی مرا بر شلاهان چهارگوشله گسلترش ملیدهلد،
باشکوه نام مرا بزرگ گردانید ،او مرا واداشت تا اسطحه مرگبارش را شلکوهمندانه در دسلت (دسلتهایم)
بگیرم (و) بیباکانه مرا برای فرمانروایی و منیع و رام کردن و فرمانروایی بر سرزمینها و کوهستانهلای
سهمگین و سترگ گماشت» ( .)Dewar, 2019: 45شواهد بازنملایی تصلویر خلدایان آشلوری بلهویلژه
خدای آشور به وفور بر نقوش برجسته ،استلها ،مهرها و یره نقش شده است .خدا به روشلنی یکلی از
ویژگیهای بنیادین نظام آشور نو است و پادشاه در سایه حمایت اوست که کارها را انجام ملیدهلد :بلر
بخش باکیی استل معبد نینورتا (تصویر  2الف) نمادهایی پدیدار شدهاند که به عنوان خدایان مشلخص
آشوری یعنی ،آشور ،سین ،شَمَش و اَدَد شناخته میشوند ،همین نمادها بر گردنبندی که آشورنصیرپال
دوم بر گردن خود آویزان کرده دیده میشوند .گردنبند با نمادهای خدایی به روشلنی بیلانگر آن اسلت
که شاه زیر چتر حملایتی خلدایان بلزرگ آشلوری قلرار دارد ( .)Winter, 2010: 87-8یللکی دیگلر از
ویژگیهای بنیادین پیوند میان خدا و شاه در هنر تصویری و کتیبههای سطننتی آشوری این است کله
شاه از سیما و چهرهای همسان با خدا برخوردار است :برای نمونه ،از یک نقاشی دیلواری بلر اتلاق 12
از اقامتگاه ناموَر به « »Kدر خنرساباد (تصویر  2ب) مربوط بله دوره سلارگن دوم ( 721 -705پ.م)،
شاه ایستاده با پیکره دیگری در برابر یک خدا قرار گرفتهاند که روی یک سلکو نقلش شلده اسلت و
احتماکً خدای آشور باشد .شاه تقریباً مانند خدا تصویر شده است ،جز اینکه خلدا در سلن بلاکتر و
بر سکویی قرار دارد .در لفاظی بصری این نشان میدهد که پادشاه نه تنها به خدا دسترسلی داشلته
است ،بطکه کم و بیش از نظر اندازه با او برابری ملیکلرده اسلت ( .)Winter, 2008: 86همچنلین در
نامهای از اَدَد -شومو -اوشور ،سرپرست دیوبندان (جنگیران) به اِسرحدّون ( 680 -669پ.م) ،کاهن نه
تنها شاه را به عنوان «برگزیده یکی از خدایان بزرگ» تصدیق میکند ،بطکه بلا ایلن عبلارت کله «شلاه
شباهت تام و کامطی به خدا دارد» بیش از پیش او را به خدا نزدیک میکند (.)Winter, 2010: 92
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تصویر  :2الف (راست) :استل معبد نینورتا از آشورنصیرپال دوم ( ،)Winter, 2010: 102ب (چپ) :جزییات نقاشی
دیواری از اتاق  ،12کاخ خُرساباد متعلق به سارگن دوم (.)Winter, 2008: 92
Figure 2: A (right): Ninurta temple stele of Assurnasirpal II (Winter, 2010: 102), B (left):
Detail, Drawing of wall painting, Room 12, residence K, Khorsabad Palace (Winter, 2008:
92).

در دورۀ هخامنشی نیز پیوند ناگسستنیِ میان شاه با خدا (خدایان) بهویژه در کتیبههای سطننتی آنهلا
به روشنی نمایان است :در کتیبههای سطننلتی شلاهان هخامنللشی از زملان داریلوش یکللم بله بعلد
بزرگترین خدا اهورامزدا است ،در واقع اهورامزدا از نقش بنیادین و مهملی در ایلدئولوژی هخامنشلیان
برخوردار است :در نقشبرجسته بیستون داریوش نخستین بیانیه سیاسی خود را اعلالم ملیکنلد و بله
دفعات از اهورامزدا یاد میکند و داریوش همه دسلتاوردها و پیلروزیهلایش را بله او نسلبت ملیدهلد
( .)Soudavar, 2010: 119-20اهمیت اهورامزدا و نقش او در دوره هخامنشی در کتیبلههلای سلطننتی
بیستون ،تخت جمشید و شوش نیز نمایان است« :اهورامزدا پادشلاهی را بله داریلوش بخشلید (کتیبله
بیستون ،ستون یکم ،بند پنجم ،سنرهای  11و « ،)12اهورامزدا چون این زمین را آشفته دید ،آن را به
داریوش بخشید و داریوش را شاه کرد» (بند چهارمِ کتیبه  DNaدر نقش رستم) ،یا «خدای بزرگ است
اهورامزدا که این زمین را آفرید ،که آن آسمان را آفرید ،که مردم را آفریلد ،کله شلادی را بلرای ملردم
آفرید ،که خشایارشا را شاه کرد (بند یکم کتیبه  XPaدر تخلت جمشلید)» ( ،)Kent, 1953: 148البتله
در کتیبههای سطننتی هخامنشی افزون بر اهورامزدا به عنوان بلزرگتلرین خلدا ،عبلارات کطلی «همله
خدایان (کتیبه  »)DPdو «دیگر خدایان (کتیبههای  »)DB ،DSeنیلز اشلاره شلده اسلت ( Garrison,
 .)2009: 22; Lecoq, 1997: 228; Schmitt, 2000: 59خشایارشا در کتیبلههلای خلود (ماننلد ، Xpb
 Xpd ،Xpcو  )Xpgافزون بلر اهلورامزدا از «خلدایان» نیلز یلاری ملیططبلد (،)Kent, 1953: 148-50
همچنین در کتیبههای سطننتی زمان اردشیر دوم افزون بر اهورامزدا ،شاه به جانب میترا و آناهیتا نیلز
نیایش و درخواست میکند و از آنها یاری میططبد ( .)Soudavar, 2010: 132دربلارۀ شلواهد تصلویری
پیوند شاه با خدا (خدایان) میتوان از پیکره (نیمتنه) درون قرص یا حطقه باللدار یلاد کلرد کله یکلی از
پیچیدهترین و مناقشهانگیز موضوعات مرتبگ با شمایلنگاری دینلی دورۀ هخامنشلی از زملان داریلوش
یکم به بعد محسوب میشود که با تنوع فراوان در هنر یادمانی (نقشبرجسته بیستون ،تخلت جمشلید،
نقش رستم) و مهرهای این دوره پدیدار شده است .گریسُن شلکلهلای گونلاگون ایلن نملاد را در دوره
هخامنشی شناسایی کرده است که از آن جمطه پیکره درون قرص بالدار ،پیکره درون حطقه بالدار ،قرص
بالدار و حطقه بالدار به تنهایی از آن جمطه هستند ( .)Garrison, 2009: 25-42هویت این پیکره با توجه
ب ه اینکه هیچ منبعی که به طور مستقیم هویت او را مشخص کند وجود نلدارد تلا انلدازهای نامشلخص
می نماید ،با این همه دو دیدگاه رایج که در راستای پیوند شاه با خدا وجلود دارد ،ایلن اسلت کله ایلن
پیکره را اهورامزدا ( )Root, 2013: 53مینامند و برخی پژوهشگران مانند شهبازی او را فلر /فلره (هالله
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خدایی شاه) در نظر میگیرند .فر/فره (به تعبیر اوستایی خورنه) به معنای فروغ و هاللهای اسلت کله از
جانب خداوند ارزانی شده است .فر/فره کزمه رسیدن به پادشاهی بود که تنها با پادشاهان ایرانی هملراه
بود که مشروع و محق بودند و به آنها فره بخشیده میشد ( .)Shahbazi, 1980: 127-8البتله اگلر ایلن
پیکره خورنه یا فره باشد با توجه به تعریف آنکه از سوی خدا به شاه بخشیده میشد ،نیز میتوانلد بله
طور یرمستقیم بیانگر پیوند شاه با خدا باشد .برخی پژوهشلگران نیز بلرای ایلن پیکلره چنلد معنلا و
مفهوم را درنظرگرفتهاند :گریسُن ( )Garrison, 2009: 38; 2013با توجه به تکرار فلراوانِ ایلن نملاد در
کنار عناصری مانند کتیبههای سطننتی ،موجلودات سلتون شلده ،درختلان مقلدس ،درختلان خرملا و
پیکرههای تاجدار با جامه بطند پارسی که جایگاه و مرتبله بلاکیی دارنلد و در پیونلد بلا شلمایلنگلاری
سطننتی هخامنشی قرار میگیرند خاطرنشان میکند که نماد بالدار تصادفی به کار گرفته نشلده اسلت.
او هویت خدایی پیکره را با توجه به بافت ،متفاوت در نظر میگیرد ،اما محتوای سیاسلی و ایلدئولوژیک
آن را تردیدناپایر میداند که مشروعیت شاهنشاهی هخامنشی است و بر این باور اسلت کله ایلن نملاد
دارای چندین مفهوم و معنا است .اِرنبلرگ ( )Ehrenberg, 2008: 111بلا اسلتناد بله دیلدگاه سلودآور
( ،Soudavar, 2003: 3-4, 95-6همچنین به  Soudavar, 2010: 120-33نگاه کنید) دو احتمال را برای
هویت این پیکره در نظر میگیرد :اهورامزدا (یا خدا) بهویژه در جایی که پیکره انسانی خدا نمایش داده
میشود و خورنه در مواردی که نماد بالدار به تنهایی تصویر شده است.
 .3 .3پروژهها و طرحهای ساختمانی بزرگ و سترگ

پوکک خاطرنشان میکند که «یادمانها ،مظاهر ایدئولوژیکی درباره روابگ اجتماعی و سیاسلی هسلتند
که بیانگر به کارگیری نیروی کار بیشمار هستند» ( .)Pollock, 1999: 175سینوپُطی بر این بلاور اسلت
که «ساخت و بنیاد پایتختهای تازه و یا اهمیت مرمت و تعمیر پایتختهای موجود یک کنش نیرومند
و تأثیرگاار ایدئولوژیک بود که بیانگر جابجایی نمادین پایتخت یک امپراتوری بود» ( Sinopoli, 1994:
 .)170قدرت سطننتی آشور نو ،ایدئولوژی خلود را بلا پلروژههلا و طلرحهلای سلاختمانی بلزرگ بلرای
مخاطبان داخطی و بیرونیاش انتشار میداد .توانایی شاه در تغییر چشمانلداز فیزیکلی از طریلق بسلیج
کردن نیروی کار بزرگ امپراتوری و منابع گوناگون برای انواع پروژههلای سلاختمانی از اهمیلت بلاکیی
برخوردار بود که هدف آنها نه تنها مانند لشکرکشیها نشان دادن قدرت شاه و نهاد پادشاهی آشلور نلو
بود ،بطکه مهمتر از آن دستیابی به نوعی خودشکوفایی فراتر از نخبگان محطی و استانی محسوب میشد.
هر چند این پروژهها بیشتر در مرکز قطمرو یک امپراتوری روی داده است ،اما نیروی کار و منابع بسلیج
شده برای ساخت آنها از جای جای امپراتوری به مرکز آمدهانلد ( .)Parker, 2011: 374بلرای نمونله در
زمان سارگن دوم منابع سراسر امپراتوری برای ساخت پایتخت جدیلد سلارگن دوم در خنرسلاباد (دور-
شَرّوکین) اختصاص داده شد .برای مشخص شدن ابعاد گسترده این پروژه میتوان گفت که فقلگ 113
نامه از مجموعه سارگن دوم دربارۀ ساخت این کاخ بله دسلت آملده اسلت ( .)Parpola, 1995: 50ایلن
نامههای بیانگر آن است که به فرمانداران آشوری این وظیفه سپرده شلده بلود کله بله تلأمین منلابع و
مصال مورد نیاز و نیروی کار برای ساختن کاخ بپردازنلد .بزرگلی و ابعلاد گسلترده چنلین پلروژههلای
سترگی در دوره آشور نو در طول فرمانروایی آشورنصیرپال دوم نیز مطموس و مشلهود اسلت ( Parker,
 .)2011: 374استل ناموَر به بزم و مهمانی ( )Banquet Steleاو مشخص میکند کله در حلدود 69574
تَن در مراسم بزرگداشت کاخ او در نیمرود شلرکت کلردهانلد ( Parker, 2011: 374; Grayson, 1991:
 .)288–93همچنین این کاخ از نظر معماری بسیار شگفتانگیز بود ،یک بنلای چنلد طبقله بلا 28000

 /34واکاوی ایدئولوژی مرتبط با قدرت سلطنتی در نظامهای پادشاهی آشور نو و هخامنشی

متر مربع که ساختمان آن از بهلترین چوبها و سنل های بزرگ و مجلطل سلاخته شلده بلود کله بلا
قابهای تراشیده شده نی ،فرشها ،نقاشیهای دیواری ،آجرهای لعابدار ،تندیسها و نقلوش برجسلته
آرایش یافته بود ( .)Barjamovich, 2012: 55-7پروژههای سترگ و بزرگی از این دست ،احتماکً افزون
بر اینکه بر زندگی مخاطبان خارجی تأثیر ملیگااشلتند ،زنلدگی مردملان هلر روسلتا و دهکلدهای در
امپراتوری آشور را متأثر میساختند (.)Parker, 2011: 374
در دورۀ هخامنشی نیز ساخت و بنیاد ساختمانها و بناهای بزرگ به خوبی در پروژهها و طرحهلای
ساختمانی شوش و تخت جمشید نمایان است که مردمان و قومیتهای گوناگون زیردست و فرملانبردار
با تخصصهای متفاوت در آن همکاری داشتهاند :از جمطه کتیبه داریوش از شوش ( )DSfجزییات کلار
ساختمانی کاخ را شرح میدهد:
« کاخی را که در شوش بنا کلردم زیلور و زینلت آن از راه دور آورده شلد ...اللوار سلدر (نلوعی کلاج) از
کوهستانی در لبنان آورده شده بود .مردمان آشوری آن را تا بابل آوردند ،و از بابل کاریهایها و ایونیهلا
تا شوش آوردند ،چوب یکا از گنداره (گداره) و کرمان آورده شد طالیی که در اینجا به کار برده شلده از
بطخ و سارد آورده شد ،سن ارزشمند کجورد و عقیق جگری (سرخ) که در اینجا به کار برده شد از سغد
بود ،سن قیمتی فیروزه به کار رفته از خوارزم آورده شد ،نقره و آبنوس به کار برده شده از مصلر آورده
شد  ...ستون های سنگی به کار رفته در اینجا از دهلی بلا نلام ابیلرادو (ابیلرادوش) در ایلالم آورده شلد،
سنگتراشانی که سنگتراشی میکردند از ایونیه و سارد ،زرگران از ماد و مصر  ،مردانی کله نجلاری ملی-
کردند از سارد و مصر ،مردانی که به پختن آجر مشغول ،از بابطیها  ،مردانی که دیوارها را میآراسلتند و
تزیین میکردند ،آنها مادی و مصری بودند.)Kent, 1953: 144( »...

افزون بر این ،هنرمندان گونلاگون پارسلی و یرپارسلی بله طلور گسلترده در سلاخت و تزیینلات
پایتخت هخامنشیان در تخت جمشید مشارکت فعال داشتند که در این میان گلل نوشلتههلای بلارو و
خزانه تخت جمشید به روشنی به آنها اشاره کردهاند :گل نوشلتههلای بلارو (از  Kتلا  )Wهنرمنلدان و
صنعتگرانی را که در طول سالهای سیزدهم تا بیست و هشتم ( 509تا  493پ.م) پادشلاهی داریلوش
یکم جیره دریافت میکردند ،ثبت کردهاند که به تخصصهای گوناگونی مانند نقلاش ،زرگلر ،نقلرهسلاز،
مسگر ،آهنگر ،سنگتراش و یره و قومیتهای گوناگونی مانند ساردی ،لیکیهای ،آشوری ،مصری و یره
اشلاره کلردهانلد ( Henkelman, 2017; Henkelman & Stolper, 2009; Rollinger & Henkelman,
 )2009کلله بلله نللوعی ابللزار نمللایش و نمللود تبطیغللاتی از ثللروت و منللابع گسللترده شاهنشللاهی اسللت
( )Nylander, 1979: 355-6کلله در آن فهرسللتی از منللابع بیشللمار و ارزشللمند طبیعللی از سراسللر
شاهنشاهی هخامنشی بیان شده است که بلرای بله کلار رفلتن و آراسلتن کلاخ شلوش پایتخلت مهلم
هخامنشی به کار رفتهاند و تمام مهارتها و توانمندیهای اقوام و نژادهای گوناگون سراسر شاهنشلاهی
با سنتهای هنری پربار و گوناگون و صنایع و هنرهای دستی همگی در شوش و تخت جمشید به کلار
رفتهاند.
 .4 .3جایگاه نخبگان و صاحبمنصبان

شاه برای دستیابی به جایگاه و قدرتی برتر و واک نیازمند مرجعیت و صالحیت (اقتدار) است که باید بله
وسیطه افراد و یا گروههایی که مایل به اجرای اراده شاه از راه انتشار و پراکنش اطالعات ،بله کلار بلردن
کنترل اجتماعی و استفاده از زور هستند ،انجام گیرد .مرجعیلت و صلالحیت ( )authorityحلق فرملان
راندن بر فرمانبرداران و زیردستان و توانایی منیع ساختن آنها و برتری و چیرگی شاه را نشان میدهلد.
توانایی و صالحیت میبایست توسگ گروهی نخبه که هم هدف مستقیم و هم ابزارهای قدرت سلطننتی
هستند ،با رضایت خاطر و خشنودی آنها به فردی بخشیده و اعنا شود و نخبگان نیز به واسنه نزدیکی
به شاه (قومی ،اجتماعی ،فضایی و دودمانی) از امتیازات ویژهای از سوی شاه بهرهمنلد ملیشلوند ،آنهلا
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بیشترین سود و زیان را میبرند و در نتیجه تالشهای مستمر و پیوسته نخبگان بود که شاه بله قلدرت
میرسید و قدرت را حفظ ملیکلرد ( .)Parker, 2011: 358-9نظلامهلای ایلدئولوژیکی بلا هملاهنگی و
همکاری دو گروه میتوانستند به اهداف خود دست یابند :یکی نخبگلان درونلی و داخطلی کله مسلئول
ایجاد نظام ایدئولوژیک و برقراری آن در سطسطهمراتب باکیی جامعله بودنلد و دیگلر نخبگلان اسلتانی و
ایالتی ( )Baines & Yoffee, 1998: 233–6که لیورانی از آنها به عنلوان کلارگزاران و عواملل پخلش و
انتشار ایدئولوژی یاد میکند ( .)Liverani, 1979: 299ایدئولوژی سطننتی و تبطیغات که برای استحکام
و پایداری آن ایدئولوژی انتشار مییافت به طور مستقیم متوجه همین دو گروه بلود .در دوره آشلور نلو
عبارتهایی مانند «دژها و سرزمینِ شاه ،سرورم ،درخور و بیعیب و نقص هستند» و یا «با خرسندی و با کملال میلل
حاضرم برای سرورم بمیلرم» قاعده رایج بخشهای آ ازین متونی هستند که از سوی صاحبمنصبان استانی
نوشته شدهاند و این متون به نظر بیانگر آداب و رسوم مرتبگ با ایلدئولوژی سلطننتی آشلور اسلت و در
موارد دیگر صاحبمنصبان استانی با عباراتی مانند «پادشاه ،سرورم ،لنفاً بنویسید چه دستورات و فرمایشهلایی
دارید» ،درباره مسائل خاصی راهنمایی میخواهند ( .)Parker, 2011: 364نخبگان داخطی آشور با استناد
به کتیبه های سطننتی آنها دو گروه اشراف و نجبای آشوری و اندیشمندان و پژوهشگران آشوری بودند.
بزرگان و نجبا افرادی را شامل میشدند که هفت منصب و شغل برجسته و عالی را در دولت آشوری بلر
عهده داشتند ،پژوهشگران و محققان نیز برخی از مناصب عطمی جهان باسلتان ماننلد سلتارهشناسلی،
مناصب مرتبگ با منشیگری و دبیری (تصویر  3الف) ،پیشگویی ،جنگیری (دیوبندی) و پزشلکی را بلر
عهده داشتند ( .)Ibid , 2011: 368برخی از صاحبمنصبان درونی و استانی که در کتیبههلای آشلوری
به آنها اشاره شده است به این شرح هستند :در سن سیاسی سَکین تِمی ( )sakin temiفرماندار ایالتی
و استانی بود که توسگ خود شاه برگزیده میشد و بر همه تعامالت با بابل نظارت داشت .سَلکین تِملی
به دلیل پشتیبانی بیوقفه و وفاداری به شاه آشور به خاندانها و طوایف پاداش میداد و رفتار حاکملان
را در مناطق دیگر به صورت پیوسته به شاه گزارش میداد .از طرف دیگر سَتَمّو ( )Satammuبه سراسلر
امپراتوری سفر میکرد تا نظر دیگران را به حمایت و پشتیبانی از شاه جطلب کنلد ( ;Rabie, 2011: 25
 .)Holloway, 2002: 321نخبگان اسلتانی افلزون بلر فرمانلداران و والیلان اسلتانی و ایلالتی ،نماینلده
سطننتی آشوری موسوم به کِپو ( )qēpuو نگهبانان سطننتی نامور به شَکوربوتی ( )ša-qurbūtiرا شلامل
میشدند که به اداره و مدیریت استانها و ایاکت و حکومتهای خراجگزار و تابعله ملیپرداختنلد و بله
طور مستقیم به کاخ شاهی گزارش میدادند .فرماندار استانی در باکی هرم قدرت مدیریت و سرپرستی
استانی قرار داشت .معاون او احتماکً عنوان شَنیئو ( )šaniuبه معنای «دستیار» داشت .فرمانلدار و واللی
استانی سه وظیفه مهم داشتند ،ساختوساز یا توسعه ،گرفتن مالیات و برقراری امنیت .برخی نامههلا از
صاحبمنصبی به نام شَبِت کودینی ( )ša bēt kūdiniیاد میکنند کله مسلئول فلراهم کلردن و اجلرای
نظام نیروی کار ارزان به منظور بیگاری کشیدن از آنها برای نهاد پادشلاهی بلود (Parker, 2011: 370-
 .)371یکی از صاحبمنصبان بسیار عالیرتبه آشوری خواجگلان بودنلد .ملدارک تصلویری و نوشلتاری
فراوانی درباره خواجگان و افراد بدون ریش( )LU.Sag= ša rēšiاز دوره آشوری بله دسلت آملده اسلت،
هرچند در مورد هویت این افراد تردید وجود دارد ،با این همه ،در آ از سلده  9پ.م ،خواجگلان کله در
نقوش برجسته بدون ریش تصویر شدهاند ،از جایگاه بسیار باکیی در امپراتوری آشور برخوردار بودند .بلا
به کارگیری خواجگان ،تهدیدهای جدی سر راه امپراتوری برچیده میشد .گاهی اوقات نیز قلدرت آنهلا
بسیار زیاد میشد ،به گونهای که تهدیدی برای تاج و تخت شاهی ولیعهد محسوب میشدند ،اما از آنجا
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که خواجگان توانایی فرزندآوری نداشتند ،پس از مرگشان نیز قدرت همچنان در خانلدان شلاهی بلاقی
می ماند .جایگاه واکی خواجگان در امپراتوری آشور و در اختیار داشتن مناصب بلاکی حکلومتی هلم از
نقوش برجسته کاخها عیان است و هم مهرهای فراوانی که از بافتهلای باسلتانشلناختی کشلف شلده
است .برای نمونه ،در سال  798پ.م یکی از خواجگان به نام موتَکّی -ملردوک ( )Mutakki-Mardukاز
جایگاه بسیار واکیی در دوران فرملانروایی اَدَد نیلرری سلوم برخلوردار بلود ( Wright & Chan, 2012:
.)106
در دورۀ هخامنشی نخبگان جایگاه واکیی در شاهنشاهی داشتند :دوسینبر ( )Dusinberre, 2008از
ایجاد یک نظام نخبهپروری چند مطیتی صحبت میکند .این نخبگان بخش بزرگی از کامیلابی سلاتراپی
را به دوش میکشیدند .با همکاری و درگیر کردن و تغییر شکل نخبگان محطی آنها بله عنلوان واسلنه
میان شاهنشاهی هخامنشی و جامعه و مردمان محطی اقدام میکردند ( .)Carstens, 2010: 124 -5یلک
نمونه بسیار خوب که در آن صاحبمنصبان ،بزرگان و نخبگان شاهنشاهی حضور دارند ،نقوش برجسته
پطکانهای آپادانا در تخت جمشید است :بر پطکانهای آپادانا یک گروه از حامالن عصا به تصویر کشلیده
شدهاند که گویا دکلت بر اهمیت نقش آنها در چیرگی و برقراری نظم در شاهنشاهی داشته باشد .یلک
جبهه از پطکانها بیانگر نمایندگان سرزمینها و مطتهای سراسر شاهنشاهی هخامنشی است کله بلرای
شاه پیشکشهایی را می آورنلد کله از نظلر نملادین دکللت بلر کشلورهای فرملانبرداری اسلت کله بله
شاهنشاهی هخامنشی افزوده شدهاند و بر چیرگی و برتری آن گردن نهادهانلد (Jamzadeh, 2006: 71-
 .)2; Schmidt, 1953: Pl. 27بر قاب مرکزی پطکانهای آپادانای تخت جمشید شاه بر تخلت نشسلته و
نگهبانان شوشی و اشلرافزادگان و نجللبای پارسلی و ملادی نقلش شلدهانلد .گلروههللای نماینلدگی
سرزمینهای شاهنشاهی که بر جبهه دیگر پطکانهای آپادانا در پشت قاب مرکلزی بله تصلویر کشلیده
شدهاند ،توسگ صاحبمنصبان پارسی و مادیِ حاملِ عصا به نزد شاه هدایت و برده میشوند .سردسلته
هر یک از این گروههای سرزمینیِ شاهنشاهی ،دستشان در دست یک صاحبمنصب ملادی یلا پارسلیِ
حامل عصا است که آنها را به حضور شاه میبرند .جم زاده این حالت را در تخت جمشلید در پیونلد بلا
چیرگی بر بخشهای گوناگون شاهنشاهی میداند که توسگ نیروهای شاه ،ارتش و صاحبمنصبان او به
دست آمده است ( .)Jamzadeh, 1992: 72شواهد و مدارک مربوط به نخبگان درونلی و محطلی از دوره
هخامنشی بر مهرها ،گل نوشتههای بارو و خزانه تخت جمشید ،استلها ،نقلوش برجسلته ،نقاشلیهلا و
یره نیز دیده میشود .برای نخبگان و صلاحبمنصلبان درونلی و پارسلی ملیتلوان بله مهرهلا و گلل
نوشتههای هخامنشی استناد کرد :مهرهای سلطننتی بلا نلام داریلوش یافتله شلده اسلت کله بلر گلل
نوشتههای بایگانیهای بارو و خزانه تخت جمشید یافت نقش شدهاند .این مهرها دارای کتیبه سه زبانله
(فارسی باستان ،ایالمی و بابطی) هستند .از جمطه مهر نوشتهدار «* »PFS 11از بایگانی بلارو متعطلق بله
زیشّویش ( )Ziššawišبسیار شناخته شده است .او نفر دوم نظام توزیع و پخش سهمیهای بایگانی بارو و
دست راست پرنکه ( ،)Parnakkaسرپرست و مدیر این نظلام اسلت کله بیلانگر مرتبله و جایگلاه واکی
زیشّویش است که سهمیههای باکیی را دریافت میکرد ،دستورات و فرمانهای نامهها را صادر ملیکلرد
و برای تأیید معامالت خود نیاز به مهر کردن آنها نداشت .یا مهر نوشتهدار «* »PFS 113برابلر بلا مهلر
نوشتهدار «* »PTS 4از خزانه تخت جمشید .کتیبه همراه مهر بیانگر آن است که مهر توسلگ بَرَتکمَله
( )Baratkamaاستفاده میشد .متون خزانه تخت جمشید یادآور میشوند کله بَرَتکَمَله خزانلهدار تخلت
جمشید در حد فاصل سالهای  490تا  479پ.م بوده است .مهر بر سه گل نوشته بایگانی بارو و متون
ناموَر به « »L1که درباره سهمیههای تعطق گرفته به کارگران هستند ،نقلش شلده اسلت .در ملتن گلل
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نوشته « ،»PF 0864بَرَتکمَه بر اختصاص سهمیههای خوراکی  77کارگر خزانه در اورندوش ()Uranduš

نظارت میکند و در متن گل نوشته « »PF 0865بر  181کارگر خزانه تیرزّیش/شلیراز ( )Tirazzišو در
متن گل نوشلته « »PF 0865بلر  7کلارگر خزانله کورپلون ( .)Kurpunدر ایلن معلامالت بَرَتکمَله بله
عنوان«شرَمنه یا دَمنه ( »)saramanna/damannaمشخص شده اسلت کله صلاحبمنصلبی اسلت کله
مسئول ساماندهی سهمیهها یا تدارک نیلروی کلار اسلت .همچنلین مهلر «* »PTS 1از خزانله تخلت
جمشید که تاریخ مهر مربوط به دوره خشایارشا است ،ولی کتیبه سه زبانه و شمایلنگاری مهلر هلر دو
مربوط به زمان داریوش یکم میشوند .گل نوشتههای خزانه از نوع اسناد نامهای ،یک مهر بر خود دارند
که مهر متعطق به فرستنده نامه اسلت کله در ملورد ایلن مهلر فرسلتنده تَرکَلویش ( )Tarkawišاسلت
( .)Garrison, 2014: 72-9اشمیت بیان میکند که فرستندگان اسناد نوع نامهای همردیف خزانهدار یلا
ارشد او بودند که بر ساختوسازهای تخت جمشید نظلارت ملیکنلد ( ،)Schmidt, 1957: 18-9بنلا بلر
دیدگاه هینز ( )Hinz, 1971: 271او صاحبمنصب عالی رتبه درباری یا مِهتر دربلاری ()Hofmarschall
بود و کخ نیز برخی از این فرستندگان را با همان عنوان بیان شده توسگ هینلز و برخلی دیگلر را قلائم
مقام و دستیار او ( )Vizemarschallمینامد ( .)Koch, 1990: 232-4در هر صورت صاحبان مهرهلا بله
عنوان فرستندگان اسناد ،رتبه و مقام نسبتاً واکی اداری داشتهاند .همه صاحبمنصبانی که از ایلن نلوع
مهر استفاده میکنند نامهای ایرانی دارند و به جایگاهها و مراتب باکی اداری دست یافتلهانلد ،هرچنلد
این جایگاه و رتبه برابر با مقام یک ساتراپ ،فرمانده ارتش یا یکلی از مقاملات تشلریفاتی یلا اداری کله
پیوند نزدیکی با شاه داشتند ،نیست .این افراد که مهرهایی با نام سطننتی را استفاده میکنند ،مردان با
استعداد و توانمندی با قومیت ایرانی هستند .هرچند به نظر نمیرسد که به اعضلای رده بلاکی اشلراف
پارسی تعطق داشته باشند ،اما به واسنه سطسطهمراتب اداری به جایگاه ملورد نظلر خلود رسلیدهانلد .از
سوی دیگر نخبگان بسیار بطندمرتبهای در دوره هخامنشی بودهانلد کله در میلان اشلراف پارسلی قلرار
داشتهاند که یا ساتراپ بوده اند ،یا از اعضای دودملان سلطننتی ،و یلا اعضلای خلانواده شلش همدسلت
داریوش در سرکوبی گئومات مهرهای آنها از بایگانیهای تخلت جمشلید بلاقی مانلده اسلت .از جمطله
مهرهای پَرنَکه (* )PFS 16* ،PFS 9که احتماکً عملوی داریلوش بلوده اسلت .همچنلین ،همدسلتان و
دسیسهچینان همراه داریوش در سرکوبی گئومات ،از جمطه کَمبَرمَه (( )Kambarmaمهر  )PFS 857sو
اَشبَزنه (( )Ašbazanaمهرهای* PFS 1567و * )PTS 14که نام و تصویرشلان بلر آرامگلاه داریلوش در
نقش رستم ایجاد شده است و ایردومرتیه (( )Irdumartiyaاَرتَوَردیه{ }Artavardiyaبه فارسی باستان،
مهر * PFS 71یا * )PTS 33که شاید فرماندهای بود که وهیَزدَته ( )Vahyazdataشورشی را در فلارس
شکسلت داد و در کتیبله داریلوش در بیسلتون از او نلام بلرده شلده اسلت (.)Garrsion, 2014: 87-8
مهرهای پَرنَکه را می توان با مهرهای دیگر نخبگلان هخامنشلی ماننلد کَمبَرمَله و اَشل َبزَنه سلنجید کله
مهرهایشان بیانگر شیوههای گوناگون دریافت و تصور از خود و جایگاه آنها در جامعه و شاهنشاهی بلود
(.)Colburn, 2014: 790-1

درباره نخبگان محطی نیز میتوان از تندیس اوجاهورسنت ( )Udjahorresnetیاد کرد (تصویر  3ب)
او بر مبنای کتیبه هیروگطیفی روی تندیسش صاحبمنصب بطندمرتبهای در مصر بود کله در دورههلای
فراعنه مصری ،آماسیس و پسامتیک ( )Psammetichusسلوم و شلاهان پارسلی ،کمبوجیله و داریلوش
خدمت میکرده است ( .)Colburn, 2016: 877شلکل تنللدیس ،کلارکرد و کتیللبه آن بله روشلنی بلا
سنتهای مصری پیوند میخورد ،اما جامه تندیس که متأثر از جامله بطنلد دربلاری پارسلی در نقلوش
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برجسته تخت جمشید و مکانهای دیگر است و دسلتبند او بلا سلر شلیر از نمونلههلای شلناختهشلده
زیورهای هخامنشی است ( .)Colburn, 2020: 59همچنین ،پِتاهُتِپ ( )Ptahhotepیک صلاحبمنصلب
عالیرتبه مصری در طول سده  5پ.م بود .نام او از یک استل نوشتهدار از گورستان سراپیوم در سلقاره،
یک تندیس کوچک و درپوش تابوت سنگی او (هر دو احتماکً مربوط بله آرامگلاه کمپبلل در جیلزه) و
تندیسی که اکنون در موزه بروکطین نگهداری میشود ،معطوم شده اسلت .کتیبلههلای روی ایلن اشلیا،
القاب پِتاهُتِپ را نمایان میکنند ،از جمطه سرپرست خزانهداری و لقب و عنوان پارسیِ « »ḳppšکله بله
برجستهترین و شاخصترین صاحبمنصبان و سرپرستان اختصاص داشت و نشلان ملیدهلد کله او در
زمان داریوش یکم این اعتبار و شهرت را به دست آورده است .بنلابراین ،او از افلرادی بلود کله واسلنه
میان دستگاه سطنهططب هخامنشی و شبکههای قدرت محطی مصلری بله شلمار ملیرفلت ( Colburn,
 .)2014: 792در آناتولی نیز مدارک و شواهد مرتبگ با نخبگان محطی دیده میشلود :ملردی در تلابوت
سنگی آرامگاه  813در سارد خوابیده است که از نخبگان محطی سارد محسوب ملیشلد .آرامگلاه او بله
ابتدای سدۀ  5پ.م تاریخگااری شده است .مهر استللوانهای شلاخص هملراه ایلن صلاحبمنللصب بلا
شمایلنگاری سطننتی هخامنشلی پیونلد دارد و صلحنهای را نشلان ملیدهلد کله در آن یلک پهطلوان
سطننتی جامه بطند درباری پارسی بر تن کرده اسلت و دو شلیر-گلریفین ایسلتاده را از گلردنهایشلان
گرفته است و نیز تکهها و قنعات زرین متصل به جامههای او بیانگر این منطب هستند .او با مهلر خلود
نشان میدهد که از مراتب باکی دربار پارسی پیروی کرده است ،او مرد مهمی در سلارد بلود و یکلی از
مردان بزرگ شاه به حسلاب ملیآملد ( .)Carstens, 2010: 125-6همچنلین ،مهرهلای یافلت شلده از
گوردیون (بهویژه مهر شمارۀ  )100و سارد به روشنی بیانگر پیوسلتگی و پیونلد نخبگلان هخامنشلی و
پایرش و اقتباس ایدئولوژی سطننتی هخامنشی در این پایتخت ساتراپی است .این پدیده در سلارد بله
خوبی تکرار شده است و نشان میدهد که در سارد شلبکهای از ارتباطلات هنلری و سیاسلی اجتملاعی
وجود داشت که نخبگان پارسی و پارسی شده (نخبگان محطلی متلأثر از فرهنل پارسلی) را یکپارچله
کرده بود ( .)Dusinberre, 2008: 94این اشتراکات در میان نخبگان اجتماعی کله بله احتملال فلراوان
دارای ارتباطات فرامننقهای و مدعی آن بودند و بسیاری از آنها صلاحبمنصلبان قدرتمنلدی در دوللت
شاهنشاهی بودند ،بیشتر دیده میشود .کولبرن این نخبگلان را نخبگلان جهلانی شاهنشلاهی توصلیف
کرده است (.)Colburn, 2016: 880

تصویر  :3الف (راست) :نقشبرجسته دبیران و کاتبان آشوری از کاخ مرکزی نیمرود ،در حدود  728پ.م ( Parker,
 ،)2011: 362ب (چپ) :تندیس اوجاهورسنت از صاحبمنصبان مصری دوره هخامنشی (.)Colburn, 2020: 63
Figure 3: A (right): Assyrian scribes Relief from the central palace at Nimrud (ca. 728 BCE),
B (left): Statue of Udjahorresnet, an Egyptian official in the Achaemenid period (Colburn,
2020: 63).
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مطالعات باستانشناسی

 ،دورۀ  ،14شمارۀ  ،1بهار 39 / 1401

نقوش برجسته کاخ نیمرود مربوط به آشورنصیرپال اشاره کرد :در ایلن نقلوش برجسلته دشلمنان زیلر
اسبهای ارابههای آشور له شدهاند ،اجساد روی آب شناور هستند و سرهای دشمنان بریده شده اسلت
( ،)Winter, 2010: 12یا نقوش برجسته کاخ نینوا مربوط به زمان آشوربانیپال که رفتلار تحقیلرآمیلز و
خوارکنندهای با ایالمیها بهویژه شاه ایالمی تِئومان ( )Teumanشده است :ایالمیها به حاللت نومیلدی
و بیچارگی به عنوان اسرا نقش شدهاند ،سربازان ایالمی زخمی و کشتهشده و یا در حال فرار نشان داده
شدهاند .در صحنهای تئومان زیر پیکر بدون سرِ پسرش تَمّریتو ( )Tammarituافتاده است و یک سلرباز
آشوری در حال بریدن سر او است ( .)Razmjou, 2018: 341-7پارپوک بر این باور است که کشورگشایی
همراه با آشورسازی اجباری بود و اقوام و سرزمینهای فرمانبردار مجبلور بله پلایرش زبلان و فرهنل
آشوری میشدند ( .)Parpola, 2004برخی دیگر از پژوهشگران نیلز بلر همگلونسلازی و همانندسلازیِ
داوططبانه و ارادی فرهن آرامی -آشوری در میان نخبگان چنلد مطیتلی اشلاره کلردهانلد ( Liverani,
 .)2011: 249-69در نقشه ذهنی آشوریان ،قطمرو خارج از آشور با هرجومرج مشخص میشد و مردملان
آن مناطق «دیگران» هستند .آنها نامتمدن و وحشی هستند که با زبانهلای عجیلب و ریلب صلحبت
میکنند و رویههای فرهنگی ناشناختهای دارند .از نظر آنها قطمرو بیرونی خنرناک است ،زیرا ناشلناخته
و کشف نشده است و برای نظم کیهانی مرکز نیز تهدیدآمیز است و این وظیفه شاه آشوری است که بلر
این مناطق طبه کند ،آنها را کشف کند و در امپراتوری آشور اد لام و یکپارچله کنلد ( Parker, 2011:
 .)363با این همه ،در منابع آشوری میتوان نشانههایی از توجه به فرهن مردملان محطلی زیلر سلطنه
آشوریان را دید :اِسرحدّون کامیابی خود را در مصر بلا تمرکلز بلر عناصلر بیگانله و یربلومی ،از نلائم
جنگی به دست آمده تا ظاهر و سیمای محطیها به تصویر میکشد ( .)DeGrado: 2019: 109-10تنلوع
محتوایی کتیبههای میان آشور و بابل ممکن است بیانگر آن باشد که ایلن متلون بلرای جمعیلتهلا و
مردم آن کشورها نوشته شده است و نیز احتماکً نشاندهنده آن باشد که آنها در منلاطقی کله نهشلت
میشدند ،توسگ دبیران و نویسندگان محطی بلا ویژگلی محطلی نوشلته شلدهانلد (.)Dewar, 2019: 28
همچنین ،از آنجا که تنوع زبانی در امپراتوری آشور وجود داشت ،گویا در زمان تیگالت پیطسلر سلوم در
سده  8پ.م تغییری در استفاده از زبان آرامی به عنوان یک زبان مشترک و واسلنهای بله جلای زبلان
بومی اکدی ایجاد شد که دست کم بیانگر افزوده شدن مناطق سلامینلژاد ربلی بله امپراتلوری در آن
زمان اسلت ( .)Winter, 2010: 43از تلل بارسیپ/برسلیپ ( )Til- Barsipدر شلمال ربلی امپراتلوری
آشوری ،نوزده متن یافت شده که دو متن آن به زبان آرامی است و بیانگر کاربرد زبلان ربلی در شلهر
حتی برای ثبت مدارک رسمی کسبوکار و تجارت باوجودِ حضور فرماندار و پادگان آشوری برای بلیش
از یک سده است .در متون ،نامهای ترکیبی آشوری و آرامی دیده میشود که بیانگر جمعیت ترکیبلی و
از جمطه ربیها در شهر است .عناصر ربیِ یر آشوری با نام خدا در متلون حقلوقی و قضلایی کله بله
آرامی نوشته شدهاند ،بر بیش از  130گل نوشته در کیههای آشوریِ محوطه تل شلیوخ فوقلانی ( Tell
 )Shiukh Fawqaniیافت شده است .مستندات و شواهد باستانشناختی شهر و مننقله نیلز بیلانگر آن
است که مخاطبان محطی استلهای برپا شده در تل بارسلیپ افلرادی بودنلد کله تلا انلدزاهای خلود را
باختری و ربی میدانستند ،در حالی که با شور و شوق ،بسیاری از عناصر فرهنل آشلور را در آ لوش
گرفتند و از نظر سیاسی به آشور وفادار بودند .پادشلاه محطلی سَلمعال ( )Sam'alحتلی پلس از تسلطیم
کردن شهر به آشوریها مجموعهای از بناهای دارای ایوان ستوندار و کاخهای باشکوه ساخت که همله
آنها دارای سبک ربی و نه آشوری بودند و این یادمانهای سطننتیشان ادامه داشت و بر آنها زبانهای
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ربی مانند فینیقی و گویش محطی سَمعالی به جای زبان خداونلدگاران آشلوری خلود بله کلار بردنلد.
سَمعال از نظر سلفالی نیز در طول مدتی که تابع و خراجگلزار آشلور بلود ،بله طلور تقریبلی از سللنت
سفالسلازی محطلی برخلوردار بلود ( .)Porter, 2003: 64-6البتله ورای توجله بله فرهنل مردملان و
سرزمینهای محطیِ فرمانبردار امپراتوری آشور نباید اهداف تبطیغاتی و سطنهجویانه آشلوریان را نادیلده
گرفت :استروناخ خاطر نشان میکند که تپههای دستساخت ،گیاهان متراکم و معماری سلبک سلوری
که در نقش برجسلتههای آشوریان دیده میشلود بر گسلترش قطمرو نفوذ آنها بله لرب فلرات تأکیلد
میکند (.)Stronach, 1990: 172
در دورۀ هخامنشی مدارک و شواهد نوشتاری ،تصلویری و باسلتانشلناختی بیشلتری از توجله بله
فرهن و سنتهای هنری محطی دیده میشود که از آن جمطه میتلوان بله ایلن ملوارد اشلاره کلرد :از
جنبه هنری تماس پارسی -یونانی با استناد به ظروف فطزی تجمالتلی سلبک هخامنشلی کله احتملاکً
توسگ هنرمندان یونانی برای مشتریان محطیشان ساخته شدهاند ،مشخص میشود ،البته بیشتر آنها بله
صورت محطی تولید شدهاند که بیانگر وجود پیوند نزدیک با زرگران و نقرهکلاران پارسلی در برهلهای از
زمان است .نقشمایهها و ظروف (تکوکها ،پیالهها ،کلوزههلا) و زیورهلای (دستبللندها ،گوشللوارههلا،
طوقها) سبک هخامنشی از اواسگ سدۀ  5پ.م به بعد در تراکیه پدیدار میشود که بیانگر سازگاری بلا
تجمالت پارسی پس از عقبنشینی پارسیان از آنجا بوده است ( .)Brosius, 2010: 34-5خدای مصلری
بِس ( )Besکه انسان را از نیروهلای اهریمنلی ملیرهانلد ،بله وفلور از سراسلر شلرق نزدیلک در دوره
هخامنشی یافت شده است که انتشار فرهنگی آن در بیرون از سرزمین مصر از نلوعی شلبکه تجلاری و
نظامی پیروی میکند ( .)Tuplin, 2010: 421-2همچنین ،در متون بایگانیهای تخت جمشید بلهویلژه
بارو به مردمان و اقوام گوناگون شاهنشاهی با تخصصهای گوناگون اشاره شلده اسلت کله بله روشلنی
بیانگر توجه به مردم و اقوامِ محطیِ زیردست و فرمانبردار هخامنشی است و مشارکت و همکاری آنهلا را
در ایجاد و تداوم شاهنشاهی نشان میدهد که در صفحات پیشین این مقالله بله آن پرداختله شلد .بلر
استل تدفینی یافت شده از سقاره مصلر مربلوط بله جِلدهربِس ( )Djedherbesترکیلب شلمایلنگارانله
چشمگیر هخامنشی و مصری شایان توجه است .ردیف باکیی استل ،دربرگیرنده صحنه تدفینیِ مصلری
است که در آن مردۀ مومیاییشدهای روی یک پیکر شیرسانی دراز کشیده است در این صحنه خلدایان
مصری آیزیس ،نِفتیس و آنوبیس نیز حضور دارند .بر ردیف پایینی نیز پیکرهای که ریلش دارد و جامله
بطلند پارسی بر تن کرده ،بر تختی نشلسته است و در یک دسلتش پیلالهای اسلت کله او را تلا امتلداد
لبهایش باک آورده است و در دست دیگرش گطی را نگاه داشته اسلت .او در برابلر دو میلز پیشکشلی و
همراهانی که پیراهن بطندی بر تن دارند ،نشسته است .در واقع استل بر هویت هخامنشی و مصری فلرد
درگاشته تأکیلد ملیکنلد ( .)Gates- Foster, 2014: 186-8; Wasmuth, 2010: 535-7همچنلین ،در
زمینه پیوند میان فرهن هخامنشی با مصری و توجه به هنر اقوام و سرزمینهای محطی ملیتلوان بله
تندیس اوجاهورسنت یکی از صاحبمنصبان عالیرتبه مصری اشاره کرد .جامه بطند دربلاری و دسلتبند
او که به سر شیر ختم میشو د به روشنی در پیوند با هنلر هخامنشلی هسلتند ،املا خلود تنلدیس کله
نمونک معبدی را در دست دارد ،و محتوای کتیبهاش ،هویلت مصلری اوجاهورسلنت را ثابلت ملیکنلد
( .)Colburn, 2020: 59-69تندیس متعطق به پِتاهُتِلپ ،یکلی دیگلر از صلاحبمنصلبان مصلری زملان
هخامنشی نیز مانند این تندیس ،نمونک یک معبد را در دست دارد .ساخت این نلوع تنلدیس بله آ لاز
پادشاهی جدید (حدود  1550پ.م) در مصر باز میگردد و در دوره متأخر ( 664 -332پ.م) رواج پیدا
میکند ( .)Colburn, 2014: 792مهرهای یافت شده از سلارد و گوردیلون بلا شلمایلنگلاری سلطننتی
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هخامنشی و سطیقه و سلبک محطلی سلاخته شلدهانلد ( .)Dusinberre, 2008شلمایلنگلاری مهرهلای
هخامنشی روی گل نوشتههای بارو و خزانه تخت جمشید و سایر نقاط شاهنشاهی یادآور سبک تطفیقی
و اقتباس و بهرهگیری از سنتهای هنری آشوری ،بابطی و ایالمی است :پیکرههایی که بر پشت جانوران
یا موجودات ترکیبی قرار گرفتهاند ،یادآور سنتهای هنری نمودی از خدا در بافتهای بصری سلومری-
اکدی و آشوری است ،نقوش گاو -مردها ،گاوهای نر با سر انسانی ،پیکره درون حطقه یلا قلرص باللدار و
پیکرههای ترکیبی در هنرهای بصلری آسلیای ربلی سلابقه داشلتهانلد ( ،)Garrsion, 2009, 2013یلا
صحنههای ناموَر به پرستش که در آن دو پیکره انسانی به حالت رو در رو و متقلارن تصلویر شلدهانلد و
پیکرهای در قرص یا حطقه بالدار قرار دارد (برای نمونه ،مهرهلای نوشلتهدار * PFS 1567و * PFS 11از
بارو و مهر نوشتهدار * PTS 14از خزانه تخت جمشید یا مهر شماره  100از گوردیلون) ،پیشلینه دور و
درازی در شرق نزدیک باستان داشته است و پیش از هخامنشیان در مهرهای بابل نو و آشور نلو سلابقه
داشته است ( .)Dusinberre, 2008: 95مهرهای صاحبمنصبان بسیار عالیرتبه دوره هخامنشلی ماننلد
پَرنَکه (* PFS 9و * )PFS 16و کَمبَرمه ( )PFS 857sنسبت به سبک درباری هخامنشی سبک متفلاوتی
را نشان میدهند مهر کَمبرمه (گبریاس) از نظر شمایلنگاری با مهرهای ایالم نو پیوند دارد و مهرهلای
پَرنَکه نیز از نظر شمایلنگاری بیانگر ترجی شخصی است و شمایلنگاری آشلوری دارد ( Root, 1990:
 .)130; 1991: 20در شاهنشاهی هخامنشی صدور فرمانها به زبان محطی برای انتشلار در منلاطق دور
از ارزش نمادین یا واقعگرایانهای برای این قطمرو چند زبانی و گسلترده برخلوردار بلود .ملتن بیسلتون
سندی است که اهمیت انتشار روایت دوباره قدرت مرکزی را به صورت نوشتاری برای استفاده در سن
محطی در سراسر شاهنشاهی نشان میدهد .برنامه هنری هخامنشی به شیوههایی از بیان بصلری دسلت
یافت که میتوانست بازتابی از سنتهای محطلی باشلد ،در حلالی کله ایلدئولوژیهلای کنتلرل و نظلم
شاهنشاهی را ارائه میداد ( .)Root, 1991: 25از جمطه میتوان به زبان آرامی اشلاره کلرد شاهنشلاهی
هخامنشی با به کارگیری زبان آرامی به عنوان زبان واسنهای شاهنشاهی ارتباطلات میلان مننقلهای را
آسانتر کرد .زبان آرامی پیش از آن به عنوان یک زبان واسنهای در امپراتوری آشور نو کلاربرد داشلت.
این زبان در نامهنگاریهای اَرشامه به خوبی دیده میشود .اَرشامه در بیشتر موارد در ایالت خود نبلود و
در این زمانها با نامههای آرامی نوشتهشده روی پوست به زیردسلتان خلود فرملان ملیداد ،از سلویی،
آرامی زبانی بود که به عنوان واسنه برای برقراری ارتباط در محیگهای چندزبانه به گرفته میشلد کله
به مردمان و اقوام سراسر شاهنشاهی و حتی بیرون از آن این امکان را ملیداد تلا بلا یکلدیگر تعاملل و
گفتگو داشته باشند (.)Colburn, 2016: 875-6
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گوناگونی و ناهملسانی ابزاری برای نشلان دادن وسللعت امللپراتوری آشلور بله شلمار ملیرفلت .ایلن
بازنماییهایِ تنوع و ناهمسانی انسانی را میتوان درون بافلت گسلتردهتلر نملایش و مصلرف سلطننتی
کاکهای تجمالتی از سراسر امپراتوری دید :همانگونه که توصیف و نمایش اشیای خارجی قدرت آشلور
را برجستهتر میکرد ،بازنمایی ناهمسانی و گوناگونیِ فرهنگی در میان گروههای جمعیتی بیانگر ماهیت
فراگیر و جهانی حکومت آشور بود ،از این نظر بازنماییهای ناهمسانی انسانی به عنوان یلک راهبلرد در
امپراتوری به کار گرفته شد ( .)DeGrado, 2019: 108یکی از نمودهلای بلارز سلطنهططبلی و خشلونت
آشوری در راستای تسطگ بر مناطق گوناگون لشکرکشیهای پیوسته شاهان آشوری اسلت :توجیله ایلن
کارزارها و اردوکشیها این بود که دشمن عطیه امپراتوری توطئله و دسیسله کلرده اسلت .همچنلین بلا
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انتشار ایدئولوژی آشوری و مشروعیت و قدرت شاه آشور برای سربازان ،کارکرد مهلم تطقلین کلردن بله
بخشهای بزرگی از جمعیت امپراتوری سرایت میکرد .مشخصه اصطی راهبردی لشکرکشیهای آشوری
استفاده از نیروی سرکوبکننلده بلود .اهلداف و شلهرهای مشخصلی انتخلاب ملیشلدند و روسلتاها و
شهرهای حائل و میانجی در مناطق مشخص در بیشتر موارد سالم رها ملیشلدند .ایلن راهبلرد ارتلش
آشور را شکستناپایر جطوه میداد .گستردگی ویرانیها ،وحشلت و تلرس ملیآفریلد و بلیتردیلد آوازه
قدرت ماشین جنگی آشوری به مناطق دوردست میرفت .هدف اصطی کارزارهای سطننتی خنثی کردن
مراکز مخالف بود .پس از دستیابی به پیروزی آشوریان از تاکتیک و راهبرد نظلامی ترسلناک و کارآملد
جن روانی بهره میبردند .این شیوه و تاکتیک که آشوریان در سالنامههای خود توصیف کردهاند و بلر
دیوارههای کاخهای خود نقش کردهاند ،جنایات و کیفرهایی مانند پرت کردن رهبران شورشی و آویزان
کردن پوستشان از دیوارهای شهر تسخیرشلده ،سلوزاندن کودکلان شورشلیان ،انباشلتن سلرِ سلربازان
دشمن به صورت هرمی در امتداد جاده و سوراخ کردن و به میخ کشلیدن اسلرای شورشلی در اطلراف
شهرهای تسخیرشده دشمن را در برمیگرفت (تصویر  .)4بنابراین جن روانی آشوری هلراس و تلرس
افکندن در دل مردمان زنده و وادار کردن آنها بله تسلطیم شلدن در برابلر قلدرت و برتلری آشلور بلود.
کارزارها و لشکرکشیهای آشوری نه تنها وسیطهای بود که آشوریهلا بلا آن دشلمنان خلود را شکسلت
میدادند و امپراتوری را گسترش میدادند ،بطکه ابزاری برای تحقق قدرت شلاه و انتشلار ایلن قلدرت و
برتری به مخاطبان بیرونی و خارجی خود بود ( .)Parker, 2011: 372میتوان گفت که این صحنههلای
خشونتآمیز که در طول امپراتوری آشوری تداوم داشت ،ایدئولوژی نظام پادشاهی را بیان میکلرد و در
خدمت تبطیغات سیاسی و تبطیغات امپراتوری آشور بود .صحنههای روایلی بله صلورت آرملانی مفلاهیم
تغییرناپایر قدرت آشور و پیروزی حتمی آنها بر دشمنان را بلازگو ملیکردنلد .اینکله پهنله و گسلتره
امپراتوری ،سرزمینهای گوناگون با مردمان مختطف را شامل میشد و بیانکننلده شلاه شکسلتناپلایر
بودند .جطوه این مفاهیم با جنبه روایی آنها همه در کاخهای آشوری تجطی یافتهاند ( Auerbach, 1989:
 .)79البته تردیدی نیست که آشوریان شکستهایی را نیز تجربه کلردهانلد ،املا در راسلتای تبطیغلات و
ایدئولوژی سطننتی به آن نپرداخته اند و آنچه را که راستای اهدافشان بوده اسلت ،نوشلته و بله تصلویر
کشیدهاند .نقوش برجسته آشوری بسیاری از حقایق را بازگو نکلرده اسلت ،زیلرا نقلوش تنهلا نتیجله و
برآیند جن را نشان میدهند ،جزییات را کمتر بیان میکنند و حتی شکستها و اشلتباهات را پنهلان
میسازند هرچند منابع نوشتاری نیز هرگز شکست ماشین جنگی آشوری را نمایان نمیکنند ،املا آنهلا
به موقعیتهای معین اضنراری و مسائطی که هیچگاه در کتیبههای رسمی ،سالنامههای سلطننتی و بلر
تختهسن های کاخهای آشوری نوشته و به تصویر کشیده نشدهاند را به نوعی شرح میدهند .بر اسلاس
نقوش برجسته کاخهای آشوری ،آشوریان همیشه پیروز نبرد هسلتند ( .)Nadali, 2016: 84بلر مبنلای
کتیبههای سطننتی آشور نو آشوریان همیشه در برابر ایالمیان پیروز بودند و آنهلا یلارای ایسلتادگی در
برابر پادشاهان نیرومند آشوری را نداشتند :برای نمونه ،اِسرحدّون چنین ادعا میکنلد کله فرمانروایلان
ستیزهگر و خودرأی از جمطه شاهان ایالم به خاطر او دچار هلراس و وحشلت شلدهانلد .در نامله او بله
آشوربانیپال ،خدای آشور چنین بیان میکند که ایالمیها از حضور شاه دچلار تلرس وحشلت شلدهانلد
( .)Dubovsky, 2018: 335یکی از القابی که شاهان آشور نو در کتیبههایشان در راستای سطنهططبی و
دیدگاه جهانیشان به کار بردهاند عنوان «شاه چهارگوشه ،یا شاه چهار گوشه جهان» اسلت :اَدَد نیلرری
دوم ،نخستین شاه آشور نو بود که از لقب «شاه چهارگوشه» بهره بلرد .توکلولتی نینورتلای دوم (-884
 891پ.م) ادعا میکرد که «افتخار او این است که نامش در چهار گوشه پراکنده و انتشار یافته اسلت»
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و «فرمانروای چهارگوشه» است ( .)Karlsson, 2013:135, 255سلناخریب پلس از سلومین لشکرشلی،
خود را «شاه جهان» مینامد .پس از اینکه سناخریب لشکرکشیهایی را در جنوب ،شرق ،رب و شمال
در طول پنجمین اردوکشی خود به راه انداخت از القاب «شاه بیرقیب و شاه چهارگوشله جهلان» بهلره
برد ( .)Russel, 1987: 530-1پسر و جانشین سناخریب ،اِسرحدّون از عناوین «شاه چهارگوشه جهلان و
شاه جهان» بهره برد ( .)Roaf & Zgoll, 2001: 284این القاب به روشنی مفاهیم مرتبگ با سطنهططبلی
و چیرگی فراگیر و جهانشمول را در ایدئولوژی و جهانبینی شاهان آشور نو نشان میدهد.

تصویر  :4جزییات نقشبرجسته آشوربانیپال :نبرد رودخانه اوالی ،اتاق  ،33جنوب غربی کاخ نینوا ( Winter, 2010:
.)100
Figure 4: Detail of relief of Assurbanipal: Ulai river battle, room 33, southwest palace,
Nineveh (Winter, 2010: 100).

مدارک و شواهد نوشتاری و تصویری دوره هخامنشی بر سطنهططبی ،تسطگ بر مردمان و سلرزمینهلای
گوناگون صحه میگاارند .کتیبههای سطننتی هخامنشی به روشنی به ایلن املر پرداختلهانلد ،کلوروش
بزرگ نخستین شاه هخامنشی بود که با پیروی از سنت میانرودانی خلود را شلاه جهلان و چهارگوشله
معرفی میکند :کوروش در کتیبه استوانهاش خود را بلا القلابی ماننلد «شلاه جهلان ،شلاه بلزرگ ،شلاه
توانمند ،شاه بابل ،شاه سومر و اکد ،شاه چهار چهارگوشه ،پسلر کمبوجیله ،شلاه بلزرگ ،شلاه انشلان...
( »)Halo et al, 1997میشناساند .داریوش یکم در سنر نخست کتیبه بیستون خلود را «شلاه بلزرگ،
شاه شاهان ،شاه پارس ،شاه سرزمینها ( »)Kent, 1953: 119ملیناملد و در کتیبله « »DNaدر نقلش
رستم القاب دیگری را نیز برای خود برمیگزیند« :من هستم داریوش ،شلاه بلزرگ ،شلاه شلاهان ،شلاه
سرزمینهای دارای همه گونه مردمان ،شلاه در ایلن زملین دور و دراز (پهنلاور) » ( ،)Ibid: 138چنلین
القاب و عناوین تصویر روشن و گویایی از پادشاهی ترسیم میکند که بسیار فراتر از تلوان و موجودیلت
یک شخص است و اینگونه او در هنر شاهنشاهی پارسی به تصویر کشیده شلده اسلت ( Kelly, 2003:
 .)178این القاب باشکوه و پرطمنراق جهانی درباره دیگر شاهان هخامنشلی نیلز صلادق اسلت و گویلا
مانند نقشه راهی است که همه شاهان به آن پایبند هستند ،برای نمونه در کتیبله خشایارشلا در تخلت
جمشید ( )XPaچنین میخوانیم« :من هستم خشایارشا ،شاه بزرگ ،شاه شاهان ،شاه دارای همه گونله
مردمان ،شاه در این زمین بزرگ و دور و دراز (پهناور)» ( .)Kent, 1953: 148در کتیبلههلای سلطننتی
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یافت شده از تخت جمشید ،نقش رستم ،شوش ،بیستون کرمانشاه و سلن نوشلتههلای آبلراه نیلل (از
جمطه تلالمسخوته و شالوف-کابریت/کَبریلت) ( ،)Posener, 1936: 54, 63فرملان رانلدن بلر قطملروی
پهناوری از مردمان و سرزمینهای گوناگون به روشنی دیده میشود که البته تعداد این سلرزمینهلا در
کتیبهها و شاهان گوناگون کمی متفاوت است :نوعی جهانبینلی جهلانی و فراگیلر ،شلاه را بله صلورت
چشمگیری در مرکز جهان و پارس را در مرکز شاهنشاهی جهانی با بسیاری از سرزمینهای فرملانبردار
قرار میدهد که به صورت سطسطهمراتبی در اطلراف آن حضلور دارنلد ( .)Gates- Foster, 2014: 183از
جمطه کتیبههای آرامگاه داریوش در نقش رستم ( )DNaنمونهای از قاعده جغرافیاییِ ایلن نظلم جهلانی
است:
«داریوش شاه گوید :به خواست اهورامزدا اینها سرزمینهایی هستند که من گرفتم ،من بر آنها فرمانروایی ملی-
کنم ،آنها برایم خراج میآورند ،آنچه از طرف من به آنلها گفلته میشود ،آن را انجام میدهند ،قانون ملن آنهلا را
نگاه داشته است :ماد ،ایالم ،پارت ،هرات (آریا) ،بطخ ،سغد ،خوارزم ،درنگیانا (زرن ) ،آراخوزیلا ،ثَتَگلوش ،گَنلداره
(گَداره) ،هند ،سکاهای هومنوش ،سکاهای تیزخود ،بابل ،آشور ،عربسلتان ،مصلر ،ارمنسلتان ،کاپادوکیله ،سلارد،
ایونیه ،سکاهای آنسوی دریا ،اسکودرا ،ایونیان پتاسوسپوش ،لیبیاییها ،اتیوپیهایها ،اهالی مَکَله ،کاریلهایهلا»
(.)Kent, 1953: 138

یکی دیگر از مصادیق قطمرو بسیار پهناور هخامنشی مربوط به مرد پارسی و تسطگ او بلر سلرزمینهلای
گوناگون با زبانها و اقوام متفاوت است :داریوش در کتیبه آرامگاهش ( )DNaچنین میگوید:
«اگر میخواهی بدانی که چند است کشورهایی که داریوش شاه در اختیار دارد ،به پیکرهها نگلاه کلن( ،پیکلره-
هایی که) تخت و اورن مرا حمل میکنند ،آنگاه خواهی دانست و بر تو معطوم خواهد شد که نیلزه ملرد پارسلی
دور رفته است و بر تو معطوم خواهد شد که مرد پارسی در حقیقت دور از پارس نبرد کرده است» (.)Ibid: 138
هویت این مرد پارسی چه میتواند باشد؟ شاید همانگونه که روت ( )Root, 1979: 303-7خاطر نشلان

میکند پیکره پهطوانی چهارچوب درگاههای تخت جمشید که پاپوش و کاله (یا تاج) سطننتی ندارد ،اما
جامه بطند درباری پارسی بر تن کرده است تصویر مرد پارسی باشد .شاید این املر دربلاره کمانلدار روی
سکههای هخامنشی با ویژگیهای شاهانه نیز صادق باشد و چون جاملهای پوشلیده کله مخصلوص رزم
نیست ،بیانگر ویژگی بنیادین ایدئولوژی شاهنشاهی است و احتماکً بازنمایی شاه بزرگ بله منزلله ملرد
آرمانی پارسی است ،در این صورت نقوش روی مهرهای فراوانی که از بایگانیهلای بلارو و خزانله تخلت
جمشید ( )Garrison, 2009; 2013و دیگر نقاط شاهنشلاهی ماننلد سلارد و گوردیلون ( Dusinberre,
 )2008به دست آمده و مردی در جامه بطند درباری پارسی (که گاهی تاجی بر سر دارد) به نبرد یا مهار
جانوران واقعی و ترکیبی میپردازد ،نیز احتماکً نوعی بازنمایی از مرد پارسی باشد .مفهوم ملرد پارسلی
به عنوان ایدئولوژی سطننتی هخامنشی به مصر و تندیس داریوش نیز راه یافته است :در بخش فارسلی
باستان این تندیس نوشته شده است «این تندیس سنگی را داریوش شاه دستور سلاخت آن را در مصلر داد ،تلا در
آینده هرکسی به آن نگاه کند ،دریابد که مرد پارسی مصر را گرفته است» ( .)Vallat, 1974: 162در بازنماییهلای
هخامنشی در تخت جمشید دو صحنهای که استیال و چیرگی منطق و بیچون و چلرای هخامنشلیان را
نشان میدهد ،یکی نقوش برجسته پطکلانهلای آپادانلا اسلت کله نماینلدگان سلرزمینهلای گونلاگون
شاهنشاهی برای شاه بزرگ پیشکش (یا خراج؟) میآورند (تصویر  5اللف) و دیگلری صلحنه نلاموَر بله
اورن بران شاهی (تصویر  5ب) است که بر کاخهای صد ستون و مرکزی تخت جمشید و نمای بیرونلی
آرامگاههای شاهی نقش رستم و تخت جمشید نقلش بسلته شلدهانلد .از دیلدگاه اسلتعاری گلروههلای
نمایندگی نه تنها خودشان حضور دارند ،بطکه به نوعی ثروت ،منابع و دارایی انبوه و سرشار شاهنشلاهی
را نیز به همراه دارند ( .)Root 1990: 121از سویی ،صحنه اورن بران میتواند تملام جوانلب گونلاگون
روابگ میان فرمانروا و فرمانبردار را بیان کند .این در حالی است که در بازنماییهلای هخامنشلی ،افلراد
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سرزمینهای بیگانه به صورت مستمر و پیوسته آزادانه و ارادی نشان داده شدهاند ،صاحبمنصبانی کله
حتی ممکن است در هنگام حضور در پیشگاه شاه بزرگ با خود اسطحه داشته باشند .هر یک از پیکرهها
جامههای مطی و مختص به خودشان را در بر کردهاند و اسطحه و تجهیزاتی نیز با خود دارند ،با دسلتانی
که در هم گره و قفلشده و باحالتی کله نلوعی همکلاری را تللداعی ملیکنلد .بله نظلر ملیرسلد کله
هخامنشیها به صورت موفقیتآمیلزی پیونلد میلان فرملانروا و فرملانبردار را بله شلیوهای متفلاوت از
پیشینیان به اجرا گااشتهاند .با این بازنماییها به نوعی آواز و آهن ستایش و تمجید بله جلای نالله و
فغان اسلیران بله گلوش ملیرسلد ( .)Nylander, 1979: 353-4بازنملاییهلای خشلونتآمیلز در دوره
هخامنشی نیز بیشتر در قالب نمادین خود را نشان میدهد و نه خشونت واقعیِ صِلرف ماننلد آنچله در
شمایلنگاری و کتیبههای سطننتی آشور نو شاهد هستیم :بازنمایی بصری خشونت جسمانی و فیزیکلیِ
صری و روشن در برنامه هخامنشی به قالب تمثیطی و رمزی تصویر پهطوان سطننتی تقطیل پیدا میکند.
هنر هخامنشی از نمایش رویدادهای تاریخی چشمپوشلی ملیکنلد و در علوا از سلاختارهای رملزی،
استعاری و تمثیطی بهره میبرد که از نظر ایدئولوژیک تصویری از شاهنشاهی را نشان میدهلد .یادملان
بیستون از داریوش یکم تنها یادمان سطننتی دوره هخامنشی است کله بله رویلدادهای تلاریخی اشلاره
میکند حتی در این مورد خاص نیز هخامنشیان خشونتهای فرجامین پیروزیهلای نظلامی را تصلویر
نکردهاند و به جای آن بازنمایی نمادین را برگزیدهاند که یک روایت را به شیوههلای بلدیهی و مطملوس
تغییر شکل میدهد ( .)Root, 2000: 22-3هرچند در کتیبه همراه نقشبرجسته بر خشونت تأکید کرده
است .با وجلود اینکه کتلیبه بیسلتون خشلونت نظلامی پارسلی را بله روشلنی بیلان ملیکنلد ،املا در
شمایلنگاری سطننتی یادمانی اوضاع متفاوت به نظر میرسد ،نقوش برجسته بیستون ،تخت جمشید و
آرامگاه داریوش در نقش رستم (و اندک بقایلای یافلت شلده از شلوش) .مردملان و اقلوام فرملانبردار و
زیردست که اورن و تخت شاه را حمل میکنند و بر نمای بیرونی آرامگاههلا (و نیلز کلاخهلای تخلت
جمشید) نقش شدهاند ،بر پیروزی نظامی پارسی تأکید میکنند (.)Tuplin, 2017: 35

تصویر  :5الف (راست) :نقشبرجسته پلکانهای شمالی و شرقی تخت جمشید که نمایندگان سکاهای تیزخود برای شاه
بزرگ پیشکش (یا خراج؟) میآورند ( ،)Schmidt, 1953: Pl. 37ب (چپ) :صحنه نامور به اورنگبران شاهی (تاالر
مرکزی تخت جمشید) (.)Ibid: Pl. 78
Figure 5: A (right): The relief of the northern and eastern stairs of Persepolis, which the
representatives of the Saka Tigraxauda gift (or tribute?) to the great king (Schmidt, 1953:
Pl. 37), B (left): a scene called the royal tronne- bearers (central hall of Persepolis) (Ibid: Pl.
78).

 .2 .3همکاری و مشارکت اقوام و مردمان فرمانبردار و زیردست

امپراتوری آشور قطمروی بلزرگ و توسلعه ططبلی بلود کله از راه کشورگشلایی ،زور و یلا دیپطماسلی بلر
کشورهای کمتر نیرومند تسطگ و استیال مییافت و با این کار یک سازمان سیاسی تشکیل داد کله یلک
مننقه پهناور و ناهمسان فرهنگی را دربر میگرفت .فرایند یکپارچهسازی در امپراتوری آشور نو شلامل
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همکاری و مشارکت نخبگان محطی و ایجاد وفاداری در میان گروههای پرشمار زبانی و قومی امپراتلوری
بود .اما آنها در عین حال ،یک خگمشی استثماری و بهرهکشانه را پیاده کردنلد .اسلتثمار آشلوریان بلر
اجتماعاتی که یوغ بندگی آشور بر آنها نهاده شده بود ،شلامل تبعیلد ،اسلکان و اسلتقرار دوبلاره شلمار
فراوانی از مردمان شکستخورده و نیز گرفتن مالیات از محصوکت کشلاورزی و کاکهلا و بنیلان نهلادن
یک نظام گسترده کاری با بیگاری کشیدن از آنها بود که هزینههای گزاف و فراوانی را بلر اقتصلادهای
محطی تحمیل میکرد و تقریباً همه افراد را وادار میکرد که همکاری و کملک کننلدParker, 2011: ( .
 ،)359بنابراین خگ مشی آنها انحصاری و مشارکتی و بهرهبردارنه و بهرهکشانه بود .برای نمونه ،متنی از
سارگن دوم به دست آمده است که مضمون آن به این شرح است« :همه این سرزمینها را به زیر سطنه
خود درآوردم و صاحب منصبانم را به عنلوان فرمانلداران بلر آنهلا قلرار دادم و یلو ِغ بنلدگی و سلطنه و
فرمانروایی خودم را بر آنها تحمیل کردم» ( .)Root, 2000: 22البتله در دوره اِسلرحدّون ایلن سیاسلت
تهدید و نهادن یوغ بندگی بر گردن رعایا و زیردستان دستکم در بابلل دگرگلون شلد کله در راسلتای
اهداف تبطیغاتی و ایدئولوژیکی او بود :اِسرحدّون از راهبرد صط و آشتی به جای جن بهره بلرد .آیلین
پرستش مردوک را که از میان رفته بود ،احیا کرد و چنانچه در گاهنامههای بابطی دیده میشود خلود را
نیکخواه بابطیان معرفی کرد و به عمد تندیس مردوک را در معبد آشور قرار داد و او را از سلالله خلدای
آشور میدانست .همچنین او به کارهای ساختمانی نیز پرداخت و بلا ایلن کلار ضلمن جطلب همکلاری
مردمان محطی ،بابل را نیز به طور کامل به زیر سطنه آشور درآورد ( Rabie, 2012: 10-11; Holloway,
 .)2002: 232-301خراج دادن نیز یکی دیگر از حربه هلای امپراتلوری آشلور نلو بلرای جطلب همکلاری
سرزمینهای تابعه و زیردست آنها به حساب میآمد .خراج یکی از پدیدههای شایع امپراتلوری بلود کله
مدارک و شواهد تصویری فراوانی از آن به دست آملده اسلت .بلرای نمونله کلاخ آشورنصلیرپال دوم در
نیمرود که بر تختهسن ها یا الواحِ  ،17b- 18bنائم جنگی و فهرست خراج مانند عاجها و ظروف فطزی
نقش شده است ،یا بر دیوارهای حیاط « »Dکاخ ،شاه از اقوام گوناگون خراج دریافت میکند ( Winter,
 ،)2010: 19, 21همچنین خراج دادن مضمون ثابت انبطیسکهایی (ستون هرمی شکل سنگی) بلود کله
در مکانهای هملگانی از سدۀ  9پ.م کارگللااشته ملیشلدند (  )Reade, 1979: 336کله از آن جمطله
میتوان به انبطیسک شطمانصر سوم ( 859 -824پ.م) اشاره کرد (تصویر  )6که بر ردیفهلایی در چهلار
سمت آن نائم جنگی و خراجگزاران را نشان میدهد ( .)Winter, 2010: 33پرداخت خراج این امکلان
را میداد که خراجگزاران بیگانه در تجربه امپراتوری همکاری و شراکت داشلته باشلند و شلاه آشلور بلا
برجسته کردن ناهمسانیها ،قدرت و اقتدارش را بر چهارگوشه جهلان و منلاطق گونلاگون نشلان دهلد
( .)DeGrado, 2019: 121یکی از راهبردهای بنیادین و کارآملد آشلوریان برقلراری پیونلد وفلاداری بلا
زیردستان و رعایای خود بود که به نوعی دریافت پلاداش و پیشلرفت احتملالی اجتملاعی آنهلا در ازای
وفاداری تمام و کمال آنها به شمار میرفلت و ایلن راهبلرد باعلی ایجلاد رقابلت میلان فرملانبرداران و
زیردستان شاه میشد که هریک برای جطب خشلنودی فرملانروا بلاهم رقابلت ملیکردنلد .ازدواجهلای
سیاسی ،بستن معاهدات و پیماننامهها از جمطه پیمان وفاداری و معاهده برقلراری صلط و آشلتی نیلز
ابزار بنیادینی در تضمین امنیت خارجی ،وفلاداری داخطلی و توسلعه جغرافیلایی ،سیاسلی و اقتصلادی
محسوب میشد .در این زمینه میتوان به معاهده صط میان اِسرحدّون شاه آشور بلا اورتَکلو ()Urtaku
شاه ایالمی اشاره کرد که دو دودمان شاهی وارد معاهده صط با یکدیگر شده بودند و پسران و دختلران
سطننتی به عنوان گروگان با هم رد و بدل شده بودند (.)Barjamovich, 2012: 52-4

مطالعات باستانشناسی
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تصویر  :6اُبلیسک (ستون هرمی شکل) سیاهِ شلمانصر سوم از نیمرود ،با ردیفهای خراجگزاران ( Winter, 2010:
.)67
Figure 6: Shalmaneser III, black obelisk, Nimrud with tributaries rows (Winter, 2010: 67).

ایدئولوژی هخامنشی به طور کطی درباره همکاری است .پاداشهای این نظلام اخالقلی احتملاکً شلامل
حال همه میشد .از منظر بصری نیز این ایدئولوژی به واسنه آرایش تصاویری است که شاه را در پیوند
با مردمان و اقوام زیردست و فرمانبردار خود نشان میدهد :بلرای نمونله ایلن نقلوش بیلانگر همکلاری
سطنهجویانه با تصویرگریهایی از قبیل صفی از هدیه آورندگان از مناطق گوناگون (نقش برجستههلای
آپادانای تخت جمشید) است ،یا نمایندگان سرزمین های گونلاگون بلا وقلار و متانلت شلاه را بلا نلوعی
صمیمیت و تکریم باک میبرند (نقوش آرامگاه داریوش و دیگر جانشینانش و برخی دیگر از یادمانهلای
مهم در تخت جمشید) .هخامنشیان این نو تصویرگری را به ابزاری تبدیل میکنند کله نلوعی کلنش و
عمل مشارکت محور در تجطیل و بزرگداشت جایگاه شاهی که باک بلرده ملیشلود را توصلیف ملیکنلد
( .)Root, 2000: 22همچنین ،ایدئولوژی و جهانبینی هخامنشیان بلر شلمول و دربرگیلری مردملان و
اقوام زیردست و فرمانبردار در شاهنشاهی تمرکز داشت :مفهوم آن این بلود کله هلر یلک از مردملان و
مطتهای مشخص ،بخلشی از یک کل محلسوب میشدند که با یکللدیگر از شلاه پشلتیبانی و حمایلت
میکردند و در ازای این پشتیبانی ،شاه صط و آشتی را در شاهنشاهی ،یعنی ثبلات و پایلداری را بلرای
مردمان و اقوامش تضمین و تأمین میکرد .آنچه در نقلش برجسلتههلای هخامنشلی نشلان داده شلده
است ،همکاری کردن مردمان و مطتهای زیردست و فرملانبردار و احتلرام و تکلریم هویلت فرهنگلی و
زبانی آنها است .البته نه کتیبهها و نه نقوش برجسته هخامنشی بازتاب دهنده واحدهای اداری سیاسلی
نیستند ،بطکه احتماکً هر یک ابزاری برای تبطیغات هستند که هدف آنهلا جلا انلداختن مفهلوم برابلری
مردمان و مطتهای گوناگون شاهنشاهی است و واقعیتهلای تلاریخی را نشلان نملیدهنلد ( Brosius,
 .)2010: 33متون چندی از دوره هخامنشی درباره وفاداری و پاداش متعاقب آن سخن میرانند کله نله
تنها مربوط به دربار هخامنشی میشود ،بطکه به همه قطمرو و گسلتره چنلد فرهنگلی گسلترده آن نیلز
سرایت میکند .در یک بخش از کتیبه آرامگاه داریلوش در نقلش رسلتم ( )DNbچنلین آملده اسلت:
«فردی را که همکاری میکند برای این همکلاریاش پاداش میدهلم و فردی را که گزند و زیانی ملی-
رساند برای این زیان و آسیبش کیفر میدهم» ( .)Kent, 1953: 140ایلن پیلام بله بازنملایی اسلتعاری
نقشبرجسته مردمانی که برای حمل اورن و تخت داریوش (و البته دیگر شاهان هخامنشلی) متحلد و
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یکی شدهاند ،شباهت دارد .شاهان هخامنشی با اعنای جایگاه و مرتبه عالی و ممتاز بله اعضلای طبقله
اشراف محطی آنها را به درون شبکه شایستهساکری پارسی وارد میکردند که بخشی از آن شامل مبادله
پیشکشها و هدایایی بود که در هنر درباری هخامنشی رواج یافته بود ،در حالی که ازدواجهای مخلتطگ
میان اعضای پارسی و نخبگان محطی به یکپارچهسازی در دل تشکیالت پارسی کمک میکرد .از جمطله
میتوان به آمینتاس مقدونی اشاره کرد که دخترش گیگِئا ( )Gygeaرا به ازدواج پسر مگابازوس پارسلی
درآورد .یکپارچهسازی موفقیتآمیز نخبگان محطلی بلا ایلدئولوژی هخامنللشی را احتللماکً از پلایرش
ارزشهای پارسی توسگ نخلبگان محلطی و انجام کارهلایی مانند برگزاری بلزم و سلور و شلکار کلردن
میتوان فهمید که بر مدارک گوناگونی مانند مهرها ،اشیای تدفینی ،تابوتهای سنگی و آرامگاهها دیده
میشوند (  .)Brosius, 2010: 33-4وجوه گوناگون همکاری و مشارکت اقوام و سرزمینهای گوناگون در
پیشبرد اهداف شاهنشاهی در بازنماییهای بصری ،کتیبههای شاهی ،گل نوشتههای بایگانیهای بلارو و
خزانه تخت جمشید و شواهد باستانشناختی به روشنی دیده میشود و این همکاری به نوعی در نظلام
پادشاهی هخامنشی نهادینه شده بود و در سن عالیتری نسبت به حکومتهای پیشین ،خود را نشلان
میدهد.
 .4نتیجه
مدارک و شواهد نوشتاری و تصویری بافتهای سلطننتی دورههلای آشلور نلو و هخامنشلی بیلانگر بله
کارگیری ایدئولوژی در نظام پادشاهی آنها است ،با ایلن تفلاوت کله منلابع نوشلتاری و شلمایلنگلاری
سطننتی دوره آشور نو به طور معمول از جنبه روایتگری برخوردار هستند و این منابع به روشنی درباره
اهداف سطنهططبانه ،خشونتهای به کار رفتله در لشکرکشلیهلای شلاهان آشلور نلو ،خلوار و کوچلک
شمردن مردم و شاهان مقهور و شکستخورده ،جایگاه و مرتبه ارزشلمند نخبگلان درونلی و محطلی در
امپراتوری ،شاه توانا و نیرومند و پیوند بسیار نزدیک پادشاه با خدایان ،بهویژه خدای آشور سلخن ملی-
رانند ،این در حالی است که جنبه روایتگری کتیبهها و تصاویر و نقوش بافت سطننتی هخامنشی بسیار
کمرن مینماید و ویژگیهای استعاری و نمادین آنها پر رنل تلر اسلت .البتله در ایلن میلان یادملان
بیستون و بهویژه کتیبه آن از این قاعده مستثنی هستند .آنچله در ایلدئولوژی امپراتلوری آشلور نلو بلا
استناد به مدارک و شواهدی نوشتاری و تصویری بافت سطننتی آنها به شدت دیده ملیشلود ،خشلونت
کالمی و تصویری آنها است ،به گونهای که کتیبهها و سلالنامه سطنللنتی آشلوری و نقللوش برجسلته
کاخهای آنها پر از توصیف و تصلویرگری صحنلههای خشونتبلار و هراسللناک اسلت کله از آن جمطله
میتوان به پرت کردن رهبران شورشی و دشمن ،سوزاندن ،سوراخ کردن بدن و به چهار میخ کشلیدن،
سر بریدن و انباشتن سرهای آنها ،زیر ارابه لِه کردن و یره اشاره کرد و این روش و راهبرد ایدئولوژیک
آنها به شدت تأثیرگاار بود و آشوریان به عنوان افرادی بسیار خشن و خونریز قطمداد میشوند .بیتردید
در پسِ این همه خشونت عریان و افسارگسیخته اهداف تبطیغاتی مرتبگ با ایدئولوژی و قدرت سلطننتی
امپراتوری آشور نو نهفته است و به کارگیری راهبرد جن روانی و هلراس انلداختن در دل دشلمنان و
مردمان محطی شکستخورده و اسیرشده ،آنها را بیدرن تسلطیم آشلوریان ملیسلاخت و بلر قلدرت و
چیرگی فراگیر امپراتوری آشور نو گردن مینهادند .در مقابل ،در ایدئولوژی سطننتی هخامنشی به نظلر
به تصویر کشیدن و توصیف صحنههای خشونتآمیز و خلوار و کوچلک شلمردن سلرزمینهلا و ملردم
فرمانبردار و شکنجه و آزار آنها دستکم با استناد به نقوش برجسته و کتیبههای سطننتی (البته بلهجلز
یادمان بیستون) آنها جایگاهی نداشته است و جلای آن را همکلاری و مشلارکت گسلترده در سلاخت و
پیشبرد اهداف و برنامههای شاهنشاهی گرفته است .نقشبرجسته پطکلان آپادانلا کله در آن نماینلدگان
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- سرزمینهای گوناگون سراسر شاهنشاهی برای شاه بزرگ پیشکش میآورند و یا صحنه ناموَر به اورن
بران شاهی بر نمای بیرونی آرامگاههای شاهان هخامنشی در نقش رستم و تخت جمشید و نیلز نقلوش
 ارادی و آزادانله،برجسته کاخهای صد ستون و کاخ مرکزی بر انقیاد و گردن نهادن به نسبت داوططبانه
مردم و اقوام شاهنشاهی تأکید میکنند که البته احتماکً چنین نقوشی در راستای اهلداف ایلدئولوژیکی
 ایدئولوژیهای سطننتی آشور نلو و هخامنشلی، با این همه.و تبطیغاتی هخامنشیان نیز قرار داشته است
 اشتراکات و همسانیهای نیلز داشلته،با توجه به راهبردهای بررسی و بحی شده در صفحههای پیشین
 اشلاره بله توانمنلدیهلا و نیلروی،)است که از آن جمطه به پیوند نزدیک میان شلاه بلا خلدا (خلدایان
 مشارکت و همکاری مردمان محطی در پلروژههلای سلاخت و،جسمانی فراوان شاهان این دو امپراتوری
 تمایل هر دو فرمانروایی بلر سلطنه، جایگاه بسیار واکی نخبگان درونی و محطی،آراستن کاخهای شاهی
و چیرگی فراگیر و جهانی که در القاب شاهان و کتیبهها و نقوش برجسته آنها به روشنی نمایان است و
 البته این همسانیهلا.قطمروی بسیار پهناور با سرزمینها و اقوام و زبانهای گوناگون میتوان اشاره کرد
- شیوه، نحوه برنامهریزی، ولی در جزییات،و شباهتها در کطیت عنوان و موضوع با هم اشتراکاتی دارند
 اجرا و پرداخت با توجه به ایدئولوژی و جهانبینی خاص این دو نظام پاشلاهی،ها و راهبردهای تبطیغی
 شیوههلا و مفلاهیم، پرداختن به هریک از این راهبردها.تفاوتهایی دارند و نباید از آن چشمپوشی کرد
.با نگاهی جامع نیازمند پژوهشهای مستقل و جداگانه است
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