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Introduction

One of the fundamental characteristics of Achaemenid art is its combinatorial nature. Depiction of the levee in this period is a clear manifestation of this important feature. Since the
use of visual media in the ancient world was limited, rock relief and wall paintings have been
useful and efficient tools for showing the political power of the state. One of these scenes is
the levee ceremony, during which the king let his subjects or their representatives come to the
court in order to listen to their problems, issues, and political-economic conditions. The levee
was also held when the king was given tributes by conquered states or decided to offer gifts.
The rock reliefs depicting levee belonging to the Achaemenid Empire, especially in Persepolis, reflect these features very clearly.The authors of this paper believe that the artistic influences of Neo-Assyrians and Neo-Elamites on the Achaemenids are evident, especially in
the representation of levee in Achaemenid architecture. This impact is particularly obvious in
the hybrid animal motifs, such as Shirdal (Griffin), winged cows with human heads (lamassu),
clothes, weapons, utensils, depiction of battle scenes (e.g., the battle of the royal hero with real
and hybrid animals), porters, and fortification and treasury tablets. Therefore, the present research intends to compare the Achaemenid art with those of the Neo-Assyria and Neo-Elam.
Regarding the temporal and spatial correspondence of Achaemenid with these two empires, the
scene of levee depicted in Persepolis was compared with those of Neo-Elamite Kidin Hutran
Bronze Cup and Neo-Assyrian paintings of Til Barsip. The aim was to identify the similarities
and differences of these three civilizations and determine the extent to which the Neo-Assyrian
and Neo-Elamite civilizations influenced the depiction of the levee in Apadana of Persepolis.
The present research aims to answer questions, such as what are the similarities and differences
of the Achaemenid levee depicted in Persepolis and those depicted in Neo-Elmite Kidin Hutran
Bronze Cup as well as Neo-Assyrian paintings of Til Barsip, and whether the royal levee scenes
of Persepolis aimed to further political purposes and express the political power of the Achaemenids. In line with this study, Stronach in “Icons of Dominion: Review Scenes at Til Barsip
and Persepolis” (Stronach, 2002) compared the scenes represented in Til Barsip and Persepolis. Moreover, he determined the legitimacy and power of the Assyrian and Achaemenid kings
based on these scenes.
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Methodology
The present historical study described and analyzed the scenes of levee depicted in Apadana of Persepolis, and those of Til Barsip and Kidin Hutran Bronze Cup which probably
served as models for Achaemenids. The basis of the analysis has been the careful examination of rock reliefs (Apadana), paintings (Til Barsip), and the engravings (Kidin Hutran
Bronze Cup). Accordingly, the similarities and differences are shown more clearly through
this analytical comparison. The required data of this study were collected through library
resources.
Findings
The levee depicted in Apadana of Persepolis was compared with the engravings of
Neo-Elamite Kidin Hutran Bronze Cup and the Neo-Assyrian paintings of Til Barsip and
their similarities and differences were analyzed. Based on this analysis, it can be said that
they have general and in-detail similarities. The overall composition of the three scenes is
identical to each other; in all the scenes the king is sitting on a throne and lets his subjects in.
All the three levees depict the scene of presenting gifts or tributes to the king by his subjects
who are being led to the king by the court guides. Furthermore, in all the scenes, high-ranking men, gunmen, commanders, and court attendants are standing behind the king to accompany him in this ceremony. In addition, in all three scenes, the kings have rested their feet on
a pedestal and hold a flower in their hands. In general, all three scenes of levee aim to portray
the important role of the king at the top of the power hierarchy, as well as the authority, order,
and extent of Neo-Elamite, Neo-Assyrian, and Achaemenid empires. This is also indicated
by the depiction of representatives from various nations bringing tributes (or gifts) for the
king, the presence of the nobles, aristocrats, officials of the country and army, as well as their
submission to the king and the monarchy.
Conclusion
One of the most important illustrations of the Achaemenids which is a manifestation of
their power and legitimacy is the scene of the levee. The Achaemenids, due to the expansion of their conquered territories and tribes, for the depiction of their power and legitimacy
were strongly influenced by the art of their royal tribes, especially Assyrian and Elamites,
that were the center of such concepts. The artistic and iconographic influence of Neo-Elam
civilization is even more than Neo-Assyrian in some cases, such as the Achaemenid court
dress, position of the Median prince, levee ceremony accompanied by giving tributes (or
gifts), presence of animals, specifying the position of the prince behind the king, court guide
holding a cane, backrest of the throne, and the pedestal on which the king rested his feet.
However, the influence of Assyrian art should not be overlooked. The raised hands of the
prince, cane and flower in the hands of the king, and presence of high-ranking men, nobles,
gunmen, and commanders in the levee are signs of the influence of the royal levee scenes
depicted in paintings of Til Barsip.
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تأثیر تصاویر تمدنهای ایالم نو و آشورنو بر تصاویر هخامنشی در موضوع صحن ۀ بارعام شاهی
مطالعۀ موردی :تطبیق تصاویرصحنه بار عام آپادانای تخت جمشید ( از تمدن هخامنشی) ،صحنه بار عام
جام ارجان( از دوره تمدنی ایالم نو) و صحنه بارعام نقاشیهای تل بارسیپ ( از دوره تمدنی آشور نو)
 چکیده
یکی از ویژگیهای بنیادین هنر هخامنشی ترکیبی بودن آن است .در زمینه تصویرگری این دوره ،صحن ه بار عام سلطنتی
نمود آشکاری از این ویژگی مهم محسوب میشود .صحنههای مربوط به بارعام در تخت جمشید در دوره هخامنشی به
تصویر کشیده شدهاند که در آن شاه بر تخت نشسته است و به اقوامی که زیر سلطه خود قرار دارد ،بار میدهد .به دلیل
آنکه به گمان پژوهش مستقلی از تأثیر پذیری صحنه بارعام آپادانای تختجمشید ،دوره هخامنشی به دست نیامده،
در این پژوهش نقوش برجسته آپادانای تخت جمشید با نقوش جام ارجان و نقاشیهای تل بارسیپ به ترتیب مربوط
به حکومتهای ایالم نو و آشور نو مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه تحلیلی این نقوش ،شباهتها و تفاوتهای میان
آنها و در نهایت میزان تأثیرگذاری هریک از این نقوش بر صحنهی بارعام هخامنشی در آپادانای تخت جمشید مشخص
شده است .هدف تحقیق شناخت همسانیهای بصری هنر هخامنشی با دورههای قبل از آن ،به منظور آ گاهی بخشی
پژوهشگران این رشته است .اینکه شباهتها و تفاوتهای بارعام هخامنشی در آپادانای تخت جمشید با صحنه بارعام
روی جام ارجان مربوط به دوره ایالم نو و نقاشیهای تل بارسیپ در دوره آشور نو چه هستند و آیا صحنههای بار عام شاهی
در تخت جمشید در راستای تبلیغات سیاسی و بیانگر قدرت سیاسی هخامشیان بوده ،سواالتی است که دراین پژوهش به
آن پرداخته میشود .پژوهش حاضر که دارای ماهیت تاریخی است ،با روش توصیفی صحن ه بارعام آپادانای تخت جمشید
ً
و نمونههای آن در تل بارسیب و جام ارجان که احتماال مبنای الگوبرداری هخامنشیان بودهاند ،مورد تحلیل قرار داده
است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سه صحنه بارعام جام ارجان ،نقاشیهای تل بارسیپ و نقوش -برجسته
آپادانای تختجمشید میتوان هم در کلیات و هم جزئیات با هم شباهتها و تفاوتهایی دارند که در متن به آنها
ً
اشاره شده است .همچنین صحنه بارعام پیشکش هدیه یا خراج به شاه بوده است ،احتماال تصویرگری اینچنینی از نظر
استعاری نمایانگر قدرت ،سلطه ،گستردگی و مشروعیت آن نظام سلطنتی محسوب میشده است.
کلیدواژه:
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 مقدمه
در جهــان باســتان بــا توجــه بــه اینکــه رســانههای تصویــری محــدود بودنــد ،نقوشبرجســته
و نقاشــی روی دیــواره کاخهــا یکــی از ابزارهــای کاربــردی و ســودمند در جهــت نشــان دادن قــدرت
سیاســی آن حکومــت بــوده اســت کــه یکــی از همیــن صحنههــا بارعــام شــاهی بــه حســاب میآمــد.
شــاه بــه منظــور شــنیدن مشــکالت ،مســائل و اوضــاع سیاســی -اقتصــادی بــار عــام م ـیداد و بــه
یکــرد .همچنیــن ،هنــگام پرداخــت خــراج از ســوی ملــل
ســخنان مــردم یــا نماینــدگان آنــان گــوش م 
تابعــه شاهنشــاهی و هدیــه دادن و یــا هدیــه گرفتــن ،شــاه دیگــران را بــه حضــور میپذیرفــت و بــه
اصطــاح بــه آنهــا بــار م ـیداد .نقــوش برجســته مربــوط بــه بارعــام در دوره هخامنشــی بــه ویــژه در
نکــه هخامنشــیان
تخــت جمشــید بــه خوبــی همیــن ویژگیهــا را منعکــس میکنــد .بــا توجــه بــه ای 
ســرزمینهای گونا گــون را تحــت ســیطره خــود درآوردنــد ،دســتاوردهای هنــری و معمــاری آنهــا را
بــا هنــر پارســی درهــم آمیختنــد و هنــر ترکیبــی هخامنشــی را شــکل دادنــد .یکــی از ایــن تأثیــرات ،خلق
صحنههــای مربــوط بــه بــار عــام میشــد .صحنههــای مربــوط بــه بــار عــام پیــش از هخامنشــیان در
حکومتهایــی چــون مصــر ،بابــل ،هیتــی ،ایــام و آشــور نیــز وجــود داشــته اســت .در ایــن میــان،
نگارنــدگان بــا اســتناد بــه شــباهت بیشــتر نقــوش مربــوط بــه بارعــام هخامشــی بــا همیــن نقــوش در
آشــور نــو و ایــام نــو ،تقــارن زمانــی و مکانــی هخامنشــیان بــا ایــن حکومتهــا ،تأثیــرات هنــری فراوانــی
کــه آشــور نــو و ایــام نــو بــر هخامنشــیان داشــتهاند و نمودهــای آن را میتــوان افــزون بــر صحنــه
بارعــام در معمــاری ،نقــوش جانــوران ترکیبــی چــون شــیردال (گریفیــن) ،گاو بالــدار بــا سرانســانی
(لمســو) جامههــا ،ســاحها ،ظــروف و صحنههایــی چــون نبــرد پهلــوان ســلطنتی بــا جانــوران واقعــی
و ترکیبــی ،اورنگبــران ،الــواح بایگانیهــای بــارو و خزانــه و غیــره نیــز دیــد ،نقــوش بارعــام روی جــام
ارجــان و نقاش ـیهای تــل بارســیپ را برگزیدهانــد تــا بــا مقایســه تطبیقــی شــباهتها و تفاوتهــا
مشــخص شــود و بــا اســتناد بــه ایــن دو صحنــه میــزان تأثیرگــذاری آشــور نــو و ایــام نــو بــر نقــوش
آپادانــای تختجمشــید در زمینــه بارعــام مشــخص شــود و ســهم هــر یــک از ایــن دو حکومــت معلــوم
گــردد و از طرفــی بــا توجــه بــه حضــور نماینــدگان کشــورهای گونا گــون ،اشــراف و نجبــای دربــاری و
فرماندهــان نظامــی ،شــاهزادهها و غیــره و اینکــه هــر یــک از حــکام محلــی یــا هیأتهــای نمایندگــی
بــرای ایــن شــاهان خــراج و یــا هدیــه میآورنــد ،بــه نوعــی اقتــدار و گســتردگی قلمــرو آنهــا و نیــز مطیــع
بــودن و مشــروعیت آنهــا بــه اثبــات میرســد .و پژوهــش حاضــر بطــور کلــی بــه ایــن ســواالت پاســخ
میدهــد کــه:
 -1شــباهتها و تفاوتهــای بارعــام هخامنشــی در آپادانــای تخــت جمشــید بــا صحنــه بارعــام
روی جــام ارجــان مربــوط بــه دوره ایــام نــو و نقاشـیهای تــل بارســیپ در دوره آشــور نــو چه هســتند؟
 -2آیــا صحنههــای بــار عــام شــاهی در تخــت جمشــید در راســتای تبلیغــات سیاســی و بیانگــر
قــدرت سیاســی هخامشــیان بــوده اســت؟ ا گــر اینگونــه بــوده؛ نمودهــای آن کدامنــد؟
روش تحقیق
در پژوهــش حاضــر کــه دارای ماهیــت تاریخــی اســت ،بــا روش توصیفــی صحنـه بارعــام آپادانــای
ً
تخــت جمشــید و نمونههــای آن در تــل بارســیب و جــام ارجــان کــه احتمــاال مبنــای الگوبــرداری
هخامنشــیان بودهانــد ،مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد و در نهایــت بــه تحلیــل ایــن صحنههــا پرداختــه
شــده اســت .مبنــای تحلیــل نیــز نقــوشبرجســته (آپادانــا) ،نقاش ـیها (تــل بارســیپ) و حکا کیهــا
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(جــام ارجــان) و بررســی دقیــق هــر یــک از آنهــا بــوده اســت تــا در همیــن راســتا بــا مقایســۀ تحلیلــی،
شــباهتها و تفاوتهــا بــا جزییــات بیشــتری نمایــان شــوند .دادههــای ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از
منابــع کتابخان ـهای گــردآوری شــدهاند.
پیشینه تحقیق
در مــورد صحن ـه بارعــام در دوره هخامنشــی و ارتبــاط آن بــا دیگــر فرهنگهــا تا کنــون پژوهــش
مســتقلی صــورت نگرفتــه اســت ،امــا در ارتبــاط جــام ارجــان و نقاشـیهای تــل بارســیپ پژوهشگــران
مختلفــی بــه مطالعــه پرداختهانــد کــه بــه صــورت چکیــده میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
«مجیــدزاده» ( )Majidzadeh, 1992در مقالــه « جــام ارجــان» کــه در مجلــه ایــران بــه چــاپ رســانده
بــه بررســی آرامــگاه ارجــان و اشــیای درون آن پرداخته اســت« .آلــوارز مــون» ()Alvarez-Mon, 2004
در مقالــهای بــه ن ـ ـــام « جنبههــای کیهانــی و ایدئولوژیــک کاســه ارج ـ ـ ـ ـــان  ،بــه بررس ـ ـــی صحنههــای
مختلــف حــک شــده بــر جــام ارجــان از نظــر کیهانــی و ایدئولوژیکــی و در ســال ( )2006در پژوهشــی
« آرامــگاه ارجــان :در چهــارراه بیــن ایالمیهــا و امپراتوریهــای فارســی» بــه بررســی آرامــگاه ارجــان و
اشــیای گونا گــون آن پرداختــه اســت« .اســتروناخ» ( )Stronach, 2005نیــز در مقالــه خــود » آرامــگاه
ارجــان :نــوآوری و تجمــع در آخریــن روزهــای ایــام در مجلــه ایرانیــکا آنتیکــوا جنبههــای نوآورانــه و
تأثیرپذیــری هنــری آرامــگاه ارجــان را مــورد بررســی قــرار داده اســت.
در ارتبــاط بــا تــل بارســیپ و نقاش ـیهای آن پژوهشــگرانی ماننــد «تــورو -دانگیــن» و «دونانــد»
( )Thureau-Dangin & Dunand, 1936در پژوهشــی بنــام «تــل بارســیپ :کتابخانــه تاریخــی
باستانشناســی» خــود تــل بارســیپ را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .همچنیــن ،اســتروناخ در
« آیکونولــوژی  :بررســی صحنههــای تــل بارســیپ و تخــت جمشــید»( )Stronach, 2002بــه مقایســه
تطبیقــی صحنههــای مربــوط بــه تــل بارســیپ و تختجمشــید پرداختــه و مشــروعیت و قــدرت
شــاهان آشــوری و هخامنشــی را از دل ایــن صحنــه مشــخص ســاخته اســت.
توصیف صحنههای بارعام تل بارسیپ ،جام ارجان و تختجمشید
 .1تل بارسیپ:
نقاش ـیهای دیــواری تــل بارســیپ در ســالهای  1929و  1931میــادی از شــمال ســوریه بــه
دســت آمــد (( )Thureau-Dangin & Dunand, 1936: 42 74تصویــر  1و  .)2بــه نظــر میرســد ایــن
نقاش ـیها نشــانگر ســبکی مربــوط بــه دوران «تیــگالت پیلســر ســوم» 745 -727( 1ق.م) باشــد
کــه تــا اواخــر حکومــت «ســارگن دوم» 705 -721( 2ق.م) ادامــه یافتــه اســت .در ایــن نقاش ـیها
پادشــاه درحالیکــه عصایــی در دســت راســت و گلــی در دســت چــپ دارد ،پایــش را بــر روی چهــار
پایـهای گذاشــته و بــر تخــت بلنــدی تکیــه زده اســت .پشــت ســر پادشــاه دو خواجــه و در پشــت آنــان
نیــز اســلحهداران قــرار دارنــد .در مقابــل پادشــاه ،مأمــور عالیرتب ـهای ایســتاده اســت کــه یکــی از
دسـتهایش را بــه حالــت احتــرام بــاال آورده و در پشــت ســر او صفــی از نجبــا و افــراد عالیمقــام دیــده
میشــود .ممکــن اســت ایــن افــراد ،راهنمایــان ،خراجگــزاران خارجــی و یــا اســیرانی باشــند کــه فــار غ
از هرگونــه تهدیــد یــا ارعــاب بــه تصویــر کشــیده شــدهاند .شــخص مقابــل پادشــاه اغلــب بــا عنــوان
کلــی وزیــر یــا تورتانــو 3معرفــی میشــود ( .)Stronach, 2002: 376امــا از نظــر برخــی پژوهشــگران ،کاله
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تیــارهای شــکل ایــن پیکــره بــا دو منگول ـه نــواری آویــزان ،در واقــع ،نشــاندهندۀ شــاهزاده آشــوری
بــه جــای وزیــر یــا تورتانــو اســت ( .)Barnett & Falkner, 1962: 10; Reade, 1967: 45 47البتــه در
نقاشــی اتــاق ( 47تصویــر  )2تــل بارســیپ فــردی زانــو زده و در برابــر پادشــاه خــم شــده اســت.

تصویر 1
نقاشـــــــی با موضوع بارعـــــــام شاهــــــــــی از اتاق 24
تل بارسیپ
منبعStronach, 2002: 394 :

تصویر 2
نقاشی اتاق  47تل بارسیپ با صحنه بار عام
سلطنتی آشوری
منبعIbid, 395 :

 .2جام ارجان:
بــه نظــر میرســد کــه صحنــه بارعــام در دوره ایالمــی بــا اســتناد بــه نقــوشبرجســته یافــت شــده
از ایــن دوره رواج فراوانــی داشــته اســت .بــه طــور کلــی ،منظــور از بارعــام در ایــام بــار یافتــن یــک
یــا تعــدادی از بــزرگان ایــام بــه حضــور پادشــاه یــا حا کــم محلــی اســت .ســنگ تراشــان ایالمــی،
هماهنــگ بــا صحن ـهای کــه بــرای بــار عــام خدایــان (همچــون نقشبرجســته کورنــگان) آفریدهانــد،
بــرای شــاهان خــود نیــز ایــن نــوع صحنههــا را ایجــاد کردهانــد .نمونههایــی از ایــن نقــوش در مناطــق
ُ
شــوش( 4تصویــر  ،)3تنــگ نــوروزی (خنــگ نــوروزی) در شــمال دشــت ایــذه ، 5شاهســوار 6و کــول
فــره  4دیــده میشــود (صــراف .)58-54 :1389 ،نقشبرجســته کــول فــرح بــه نوعــی بیانگ ـ ر بــزم و
بــار همگانــی اســت .در مرکــز نقشبرجســته پیکــرهای نشســته بــر تخــت دیــده میشــود کــه نمایانگــر
شــخصی بــا رتبــه و جایــگاه اجتماعــی بــاال اســت .در اطــراف او اشــراف و نجبــای ایالمــی در چنــد
ردیــف قــرار دارنــد (.)Alvarez-Mon, 2013: 209
بــر ردیــف ســوم جــام ارجــان کــه در ســال  1360خورشــیدی از روســتایی بــه همیــن نــام از
توابــع بهبهــان خوزســتان کشــف شــد ،صحنــه بارعــام دیــده مــی شــود .ایــن جــام از درون آرامــگاه
مســتطیل شــکلی ،ســاخته شــده از
ســنگ بــه همــراه اشــیای دیگــری چــون
ســاغر (جــام) برنــزی ،پایــه برنــزی یــا
آتش ـ ـ ـــدان حلقه طالی ـ ــی ،دکمههای ــی
طالیــی ،کــوزه و گلــدان نقــرهای ،تنــگ
برنــزی و غیــره بــه دســت آمــده اســت.
بــر جــام ارجــان پنــج صحنــه حکا کــی

تصویر 3
بار عام شاه ایالمی؛ آتا همیتی اینشوشینا ک از
شوش مربوط به ایالم نو
منبعAlvarez Mon, 2011: 11 :
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شــده اســت کــه مضامینــی چــون بــزم ،بازگشــت از شــکار ،ماهیگیــری ،برداشــت خرمــا و پایکوبــی،
جنــگ ،بارعــام ،خراجگــزاری و غیــره را در بــر دارد .بــا توجــه بــه کتیب ـهای بــا نــام کیدیــن هوتــران
پســر کورلــوش 7کــه بــر روی ســه شــیء از اشــیای ایــن آرامــگاه (پایــه برنــزی یــا آتشــدان ،جــام ارجــان
و حلقــه طالیــی) وجــود دارد ،بســیاری از پژوهشــگران آرامــگاه ارجــان را مرتبــط بــا دوره ایــام نــو
میداننــد (Stronach, 2005؛  .)Alvarez Mon, 2006برخــی از پژوهشــگران آن را مربــوط بــه نیمــه
اول قــرن  8ق.م دانســته (علیــزاده )286 :1365 ،و یــا تاریخــی میــان  725تــا  625ق.م بــرای آن
در نظــر گرفتهانــد ( .)Majidzadeh, 1992: 142واال نیــز بــر اســاس کتیبههــای میخــی ایالمــی برخــی
از اشــیای ایــن آرامــگاه ،آن را بــه محــدوده زمانــی میــان  646ق.م و  525ق.م نســبت مــی دهــد
(.)Vallat, 1984: 4
نقــوش ســومین ردیــف از جــام ارجــان دارای اهمیــت ویــژهای اســت (تصویــر  .)4ایــن صحنــه
خــاص ارتبــاط نزدیکــی بــا تصاویــر مربــوط بــه دورههــای آشــوری و هخامنشــی دارد (Stronach,
 .)2005: 188در ایــن صحنــه شــاه ایالمــی بــر تخــت شــاهی کــه مزیــن بــه دو دســته مخروطــیشــکل
اســت ،تکیــه زده اســت .او کاله ایالمــی بــر ســر و ردای بلنــد تشــریفات ،شــبیه بــه ردای آشــوریان بــر
تــن دارد ( .)Curtis & Reade, 1995: 123دســت راســت پادشــاه بــر گوشـه جامــه خــود تکیــه دارد در
حالــی کــه در دســت چپــش گلــی را کــه بــه طــرف پاییــن متمایــل شــده ،نگــه داشــته اســت .در پشــت
ســر او شــخصی قــرار دارد کــه از نظــر شــمایلنگاری و رتبــه ،یــک شــاهزاده را تداعــی میکنــد .او نیــز
دارای ردایــی بلنــد ،کالهــی گــرد و عصایــی بلنــد اســت .بــه نظــر میرســد ســه فــرد مســلح در پشــت
ســر شــاهزاده ،از فرماندهــان نظامــی یــا رؤســای قبایــل محلــی منتخــب هســتند .آنهــا دامنهــای
کوتاهــی پوشــیده و عصاهــای کوتاهتــری در دســت گرفتهانــد ( .)Alvarez-Mon, 2004: 221در
جلــوی شــاه یــک مــازم ســلطنتی در جامــه آشــوری ایســتاده اســت .نزدیــک وی مــردی بــا دامنــی
کوتــاه در حالیکــه دســتش را جلــوی دهانــش گرفتــه و بدنــش را بــه نشــانه تعظیــم خــم کــرده اســت،
قــرار دارد و پشــت ســر او ،مــردی بــدون ریــش (شــبیه خواجــگان) در یــک دســت چــوب کوتاهــی دارد
و دســت دیگــرش را بــه ســمت صــف خراجگــزاران بــاال آورده اســت ( .)Root, 1979: 238پیکرهــای
نقــش شــده در ایــن ردیــف بــه دو جهــت حرکــت میکننــد تــا بــر مقــام و جایــگاه عالیرتبــه و برتــر
پادشــاه تمرکــز و تأ کیــد داشــته باشــد .چهــار مأمــور عالیمقــام در پشــت ســر شــاه بــه ســمت راســت و
جهــت دو شــخصی کــه جلــو شــاه هســتند ،بــه طــرف چــپ اســت (.)Majidzadeh, 1992: 133

تصویر 4
بارعام شاه ایالمی؛ صحنه سوم جام ارجان
منبعAlvarez Mon, 2004: 222 :

 .3آپادانای تختجمشید:
دو نقشبرجست ه با صحنه بارعام (تصویر  )5که از بنای خزانه تختجمشید یافت شده است،
در اصل مربوط به کاخ آپادانا 8بودهاند ( . 9 )Brosius, 2010: 142این دو نقشبرجسته که قرینه
یکدیگر هستند در کاوشهای مؤسسۀ شرقشناسی دانشگاه شیکا گو به سرپرستی اشمیت از
بخش جنوبی و سمت شرقی کاخ خزانه به دست آمدهاند ( .)Abdi, 2010: 276در صحنه مربوط
به بارعام در آپادانای تخت جمشید ،تمرکز صحنه بر شخص شاه است .او بر تختی با تکیهگاه
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بلندی نشسته و پاهایش را بر روی چهار پایهای قرار داده است  .10پادشاه ردای سلطنتی و
جامهای مختص پارسیان بر تن دارد ( .)Brosius, 2010: 142پاهای پادشاه نیز بر روی چهارپایه
که در مقیاسی کوچکتر از سکوی شاهنشین است ،به حالت عمود و ایستاده به تصویر کشیده
شده است ( .)Stronach, 2002: 379پادشاه عصایی به دست راست و گلی به دست چپ دارد.
شاهزادهای که پشت او ایستاده ،دارای ردا ،کاله پارسی و ریشی به سبک ریش سلطنتی مانند
پادشاه است و گلی را نیز در دست خود گرفته است ( .)Abdi, 2010: 277در مقابل پادشاه در پایین
لبه شاهنشین و در زیر سایبان ،دو بخوردان و درست در کنار آنها یک مأمور عالیرتبه وجود دارد
( .)Stronach, 2002: 380اهمیت صحنه بارعام مربوط به شناخت اعیانزادهای مادی است که
ً
به حضور شاه بار یافته و مسلما از مأمورین عالیرتبه میباشد .او شمشیر کوتاهی در دست دارد
(کالیکان ،)101- 102 :1384 ،او خود را خم کرده است و دست دیگرش را در مقابل دهان قرار داده
است  .11این پیکره بلندتر از تخت مرتفع و کوچکتر از شاه نشسته بر تخت به تصویر درآمده است.
ارتباط بین این شخص و شاه به وسیل ه عصای سلطنتی که در دستان پادشاه است ،برجسته
میشود ( .)Levit-Tawil, 1983: 71از سویی خم کردن قسمت باالیی بدن توسط این فرد نمود
دیگری از ادای احترام است .ریشهای او بر خالف ریشهای بلند مستطیل شکل افراد خاندان
سلطنتی ،کوتاه و نوکتیز است .در حقیقت ریشهای تمام افراد دیگر که پایینتر از مقام خاندان
سلطنت هستند ،به همین ترتیب نمایانده شده است ( .)Schmidt, 1953: 161پشت سر شاه و
جانشینش ،در ابعادی کوچکتر و در سطحی پایینتر دو تن از بزرگان دربار ایستادهاند .اولی با
جامه بلند و سرپوش باشلیق مانند ،دست روی دست گذاشته و شئی را در دست گرفته  12؛ نفر
بعدی در جام ه مادی ،کمان و تبرزین (یا تبر) پادشاه را میآورد .پس از آنها ،دو سرباز با نیزههایی
در دست قرار گرفتهاند .هر یک از افرادی که در این نقوش نشان داده شدهاند ،دارای شیء و نشانی
هستند که حا کی از مقام ،رتبه و شغل آنها است و به وسیله آن مشخص شدهاند .فرد مادی که به
حضور شاهنشاه بار یافته ،عصای سادهای در دست چپ دارد و طوری آن را نگاه داشته که سرش
به طرف پادشاه قرار گرفته است .این وضع نگهداشتن عصا در نقوش مجلس بار تاالر تخت نیز دیده
میشود .در صورتی که عصای افراد دیگر در نقوش آپادانا خمیدگی بسیار کمی دارد و آن را به طور
قائم نگه داشتهاند .این عصا نشان قدرت و مقام است .در نقوش تخت جمشید ،گویا کسانی که در
مواقع معین وظایفی انجام میدهند ،آن را به دست میگیرند ( .)Schmidt, 1953: 161مانند افرادی
که گزارش به شاه عرض مینمایند و در نقوش خزانه و تاالر تخت نشان داده شدهاند یا افرادی که
هیئتهای نمایندگی را به حضور شاهنشاه ،رهبری و هدایت میکنند و یا مأمورینی که در پلکانها
ایستاده و بزرگانی را که از پلهها باال میآیند ،راهنمایی مینمایند (.)Ibid

تصویر 5
شاه هخامنشی بر تخت نشسته و بار عام میدهد
منبعSchmidt, 1953: PL. 121 :
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 شباهتها و تفاوتهای صحنه بار عام هخامنشی در آپادانای تخت جمشید با جام ارجان
.1شباهتها:
 .1-1شــاهزاده :در مــورد صحن ـ ه مرکــزی جــام ارجــان در ردیــف ســوم ،مقــام حاضــران بــه ویــژه
شــاهزاده بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .در ایــن صحنــه درتقابــل بــا پیکرههــای نمایــش داده شــده
در ردیــف اول جــام کــه کاله ســلطنتی ایالمــی بــر ســر دارنــد ،تنهــا دو شــخص خــاص از ایــن نــوع کاله
ً
اســتفاده کردهانــد .یکــی فــرد نشســته بــر تخــت در مرکــز و دیگــری فــردی اســت کــه مســتقیما در پشــت
تخــت قــرار گرفتــه اســت .ایــن پیکــر ه ایســتاده جامــه ایالمــی بلنــد و تمــام قــدی بر تــن و عصایــی بلند در
دســت دارد کــه بــه احتمــال زیــاد شــاهزاده ایالمــی اســت .ا گــر از جنبه تصویرگــری به جزئیــات بپردازیم،
بــا پیامهــای گیجکننــده و متعارضــی روبــرو میشــویم ،بــه ایــن معنــا کــه بــا اســتناد بــه دوره آشــور ،13
پیکــر ه بــدون کالهــی کــه در مقابــل پادشــاه  14بــه تصویــر کشــیده شــده اســت ،شــاید نمایانگــر شــاهزاده
باشــد ( .)Stronach, 2005: 189, 190بنابرایــن بــر خــاف طــرح ایــن موضــوع کــه انتخــاب شــاهزاده
ً
احتمــاال در زمــان داریــوش بــزرگ بــه وجــود آمــده ،شــاهزادهای کــه در پشــت و یــا در کنــار تخــت پادشــاه
در جــام ارجــان نمایــش داده شــده ،بیانگــر ایــن نکتـ ه مهــم اســت کــه ایــن رویــه در زمــان ایــام نــو بــه
عنــوان رســمی رایــج شــناخته میشــده اســت ( ،)Alvarez-Mon, 2004: 226بنابرایــن میتــوان خاطــر
نشــان ســاخت کــه هنرمنــدان و سنگتراشــان دربــار داریــوش (یــا دوره هخامنشــی بــه صــورت
کلــی) تنهــا از تصویــر بارعــام هنــر آشــوری بهــره نبردنــد ،بلکــه بــه صــورت ویــژهای از آداب دربــاری
همســایگان معاصــر خــود در جنــوب ایــران نیــز بهــره گرفتهانــد ( .)Stronach, 2005: 190در نقــوش
ً
آپادانــا ایــن نکتــه کــه نقــش پادشــاه بــه صــورت نشســته و تصویــر شــاهزاده بــه حالــت ایســتاده کامــا
در یــک ســطح قــرار دارد ،امــری تصادفــی نیســت .تخــت بلنــد تــا انــدازهای باعــث بلندتــر شــدن پیکــره
شــاه شــده بــه گون ـهای کــه در نشســت نیــز کســی از او بلندتــر نیســت ،ولــی پســر و جانشــین او ایــن
اجــازه را داشــته کــه نقــش او همســطح و همتــراز بــا پادشــاه باشــد .تصویــر شــاهزاده و پادشــاه از همــه
حیــث شــبیه و برابــر اســت و تنهــا در ویژگیهــای مشــخصی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد (Schmidt,
 .)1953: 160در ایــن نــگاره هخامنشــی ،مقــام ســلطنتی شــاهزاده آشــکارا قابــل مشــاهده اســت.
او در جایــگاه و مکانــی کــه مختــص خانــواد ه ســلطنتی اســت در پشــت پادشــاه قــرار دارد و تمــام
ویژگیهــای مختــص بــه پادشــاه چــون جامــه ،کاله و حتــی نــوع آرایــش مــو را نیــز دارا اســت .گل
نیلوفــر ،ردای گشــاد و بلندپارســی و ریــش پهــن ،همگــی نشــاندهنده شــمایلنگاری ســلطنتی
هخامنشــیان اســت ( .)Kaptan, 2003: 28 - 30افــراد خانــدان ســلطنتی دارای ریشهــای بلنــدی
هســتند کــه قســمت پاییــن آن مســتطیل شــکل اســت و موهــای آن چنــد ردیــف در میــان بــه صــورت
حلق ـهای و مــوجدار آراســته شــده اســت (.)Schmidt, 1953: 160
 .1-2حــاالت و حــرکات :در مــورد ســه صحنـ ه بارعــام ،دو وضعیــت بســیار حائــز اهمیــت اســت که
یکــی از ایــن حــاالت بــه وضــوح بیانگــر تأثیــر هنــر ایالمــی بــر بارعــام هخامنشــی اســت :فــردی باحالتــی
از کرنــش و تعظیــم بــر روی جــام ارجــان نقــش شــده کــه دســتش را جلــوی دهانــش گرفتــه و بدنــش
را بــه نشــانه تعظیــم خــم کــرده اســت ( .)Root, 1979: 238شــبیه همیــن حالــت در مــورد اشــرافزادۀ
مــادی کــه عصایــی در دســت دارد ،صــادق اســت (تصویــر )6؛ البتــه از ایــن حالــت او ،پژوهشــگران
تعبیــر و تفســیرهای گونا گــون ابــراز داشــتهاند  ،15امــا نکت ـه مهــم تصویرگــری مشــابه از ایــن حالــت
میــان هنرمنــدان دوره ایــام نــو و هخامنشــیان اســت ( .)Alvarez-Mon, 2006: 172از طرفــی

فصـل نامـه ،دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز
تأثیر تصاویر تمدنهای ایالم نو و آشورنو بر تصاویر هخامنشی در موضوع صحن ۀ بارعام شاهی

دوره هشتم شماره هفدهم  -پاییز ۹۸

10

تصویر 6
حاالت رفتاری مشابه در صحنهبار عام شاهی تخت
جمشید
منبعSchmidt, 1953: PL. 121 :
و جام ارجان
منبعAlvarez Mon, 2004: 222 :

صحن ـهای تــا انــدازهای مشــابه بــا ایــن تصویرگــری از دوره ایــام نــو را میتــوان در نقشبرجســته
کــول فــره  4ایــذه در خوزســتان جســتجو کــرد کــه شــاه و افــرادی کــه در بــزم و یــا بارعــام شــاهی حضــور
یافتهانــد ،دستانشــان را در مقابــل دهانشــان گرفتهانــد کــه آلــوارز مــون ،ایــن حالــت را بــه عنــوان
غــذا خــوردن ( )Alvarez-Mon, 2013: 209, 210و صــراف ،ابــراز احتــرام پادشــاه بــه حاضریــن در ایــن
مجلــس تفســیر کردهانــد (تصویــر ( )7صــراف .)59 :1389 ،ایــن صحنههــا بیانگــر ایــن مســئله اســت
کــه هنرمنــدان هخامنشــی بــه میــزان زیــادی از ایالمیــان متأثــر بودهانــد.

تصویر 7
طرحی الگووار از نقش برجسته کول فره  4در ایذه
خوزستان
منبعAlvarez Mon, 2013: 248:

 .1-3خراجگــزاری (یــا مراســم هدیهآورنــدگان) :یکــی از نــکات جالــب توجــه در مــورد ســه صحنـ ه
جگــزاری یــا هدیــه دادن پیونــد دارنــد.
بارعــام ایــن اســت کــه هــر ســه ترکیــب بــه نوعــی بــا مراســم خرا 
ایــن هدایــا تنهــا نشــاندهنده ارزش مــادی آنهــا نبــود ،بلکــه بیانگــر مفاهیــم نمادیــن و دال لــت
بــر تابعیــت و وفــاداری ،اعتبــار ،مقــام و پایــگاه اجتماعــی و توســعه قلمــرو نیــز بودنــد؛ افــزون برایــن،
پذیــرش هدایــا بــرای گیرنــده نیــز تعهــد ایجــاد میکــرد و پیمــان دوســتی را برقــرار میســاخت .تقدیــم
کاالهــا و هدایــا بــه معنــای بــر حــق بــودن و بــه رســمیت شــناختن مقــام آرمانــی و اعتبــاری پادشــاهی
جگــزاری ایالمــی هماننــد نوع
بــود ( .) Alvarez-Mon, 2006: 168 , 169در نبــود صحنههایــی کــه خرا 
هخامنشــی و آشــوری را نشــان دهــد ،صحنههــای جــام ارجــان مربــوط بــه صحنههــای خراجگــزاری
بســیار حائــز اهمیــت اســت ( .)172 :Ibidدر جــام ارجــان حیوانــات زنــده بــه عنــوان بخشــی از خــراج
بــه حســاب میآینــد (تصویــر  .)Majidzadeh, 1992: 134( )8در صحنـه مربــوط بــه خــراج در حضــور
پادشــاه ایالمــی ،حیوانــات متنــوع و گونا گونــی حضــور دارنــد کــه شــامل چهــار اســب بــا دم بلنــد ،ســه
شــیر ،یــک گــوزن جــوان و یــا غــزال ،یــک ببــر و یــا پلنــگ ،پرنــدگان کوچــک در داخــل قفــس ،یــک ببــر
و یــا یوزپلنــگ ،چهــار شــتر مــر غ ،دو پرنــدۀ بــزرگ کــه شــکار شــدهاند ،یــک خــرس و دو ظــرف و جعبــه
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بــا محتــوای نامعلــوم میشــوند ( .)Alvarez-Mon, 2004: 222حیوانــات بــه عنــوان بخشــی از خــراج
(یــا هدایــا) در صحن ـه بارعــام شــاهی در آپادانــای تخــت جمشــید نیــز وجــود دارد (تصویــر  )9کــه از
ایــن نظــر ماننــد صحنههــای جــام ارجــان اســت .از  23گــروه نمایندگــی  21گــروه بــرای شــاه بــزرگ
هخامنشــی جانــور میآورنــد ( اســب بیــش از همــه  8،ملــت) ســپس شــتر( 5ملــت) ،گاو ( 3ملــت)،
قــوچ و شــیر (یــک ملــت) ،قاطــر ،بــز و زرافــه و یــا بــز کوهــی ( یــک ملــت) (والــزر .)27 :1388 ،همچنیــن
بــه نظــر میرســد خواج ـه بــدون ریشــی کــه بــر جــام ارجــان تصویــر شــده و عصــای کوتاهــی در یــک
دســت گرفتــه ،خــراجآوران را هدایــت میکنــد (. )Alvarez-Mon, 2006: 168جالــب اینجاســت کــه
سردســته و راهنمــای هــر یــک از گروههــای نمایندگــی کــه خــراج (یــا هدیــه) بــرای شــاه هخامنشــی
16
میآورنــد ،نیــز در دستانشــان عصــا دارنــد (تصویــر .)10
تصویر 8
صحنه خراجگزاری بر روی جام ارجان
منبعMajidzadeh, 1992: 137 :
تصویر 9
حیوانـــــــات بخشــــی از خــــراج یا هدیـــه هیئتهای
نمایندگی به شاه هخامنشی را تشکیل میدهند.
منبعEhrenberg, 2008: 122 :
تصویر 10
صحنـــــههای مربوط به مراســـــــم خراجگـــــــذاری ی ـ ــا
هدیهآورندگان در جام ارجان
منبعMajidzadeh, 1992: 137 :
و تخت جمشید
منبعEhrenberg, 2008: 122 :
با عناصر مشترک
منبعMajidzadeh, 1992:137; Schmidt, 1953: PL. 34:

 .1-4اشــراف و نجبــا :در دو صحنــه مربــوط بــه بارعــام هخامنشــی در آپادانــا و جــام ارجــان
اشــرافزادگان ،نجبــا و بــزرگان کشــوری و لشــکری حضــور دارنــد .در پشــت ســر شــاه ایــام ،شــاهزاده،
فرماندهــان و روســای قبایــل نظامــی و اشــرافزادگان بــا عناویــن ،جایگاههــا و مناصــب متفــاوت
حضــور دارنــد ( .)Alvarez-Mon, 2004: 221در صحنــه مربــوط بــه بارعام در آپادانای تختجمشــید
کــه باشــکوهتر نمایانــده شــده اســت ،افــزون بــر نجبــا و اشــراف و بــزرگان پارســی و مــادی ،بــزرگزاده
مــادی ،اســلحهدار شــاهی (فرمانــده نظامــی) ،بــزرگان پارســی و مــادی کــه هیئتهــای نمایندگــی را
هدایــت میکننــد ،ســربازان نقــش شــدهاند ( Schmidt, 1953: 169؛ شــهبازی.)33 :1375 ،
 .2تفاوتها:
 .2-1جامــه ســلطنتی :جامــه چی ـندار شــاه هخامنشــی و شــاهزاده او ،جامــه ســلطنتی خــاص
هخامنشــیان اســت کــه بــه نوعــی از ایالمیهــا بــه عاریــه گرفتهانــد .بــه نظــر میرســد کــه شــاهان
نخســتین هخامنشــی حداقــل تــا ســال  538ق.م از ردای ایالمــی اســتفاده میکردنــد .ردای
ســلطنتی ایالمــی جامـهای بلنــد بــود کــه تــا زانــو میرســید و دارای حاشــیههای گل روزت و لبههــای
بلنــدی بــود .از جملــه یــک نقــش برجســته آشــوری کــه مــرگ پادشــاه ایالمــی ،یعنــی تئومــان  17را
نشــان میدهــد و جام ـهای از ایــن نــوع در بــر دارد .نمون ـ ه ایــن نــوع جامــه در دوره هخامنشــی را
میتــوان در نقشبرجســته پیکــره بــالدار دروازه  Rپاســارگاد مشــاهده کــرد .ردایــی کــه بــه عنــوان
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ردای ســلطنتی هخامنشــی یــا پارســی شــناخته میشــود تــا قبــل از  538ق.م وجــود نداشــت و
بعــد از ایــن تاریــخ اســتفاده شــد .نوعــی جامــه کــه در نقوشبرجســت ه تخــت جمشــید وجــود دارد
و موســوم بــه جامــه بــا ســبک دربــاری اســت و تــا پایــان دوره هخامنشــی بــدون تغییــر میمانــد
( .) Sekunda, 2010: 264 - 267در واقــع جامــه بلنــد ایالمیهــا موســوم بــه «دراپــه» کــه در نقــوش
پلکانهــای آپادانــا نقــش شــده اســت ،همــان جام ـهای اســت کــه الگــوی جامــه دربــاری پارسهــا
قــرار گرفتــه اســت (تصویــر ( )11کــخ .)117 :1387 ،البتــه جامــه ســلطنتی شــاه ایالمــی بــر جــام ارجــان
متأثــر از آشــور بــوده ( )Curtis & Reade, 1995: 123و از ایــن نظــر بــا جامــه شــاه هخامنشــی در نقــوش
برجســته تخــت جمشــید متفــاوت اســت.

تصویر 11
ایالمیان با جامه خاص خود بر پلکان آپادانا
منبعSchmidt, 1953: PL. 28:

 .2-2عص ــای س ــلطنتی :عص ــا در دس ــت داش ــتن ،نش ــان از مق ــام و درجــه عال ــی ب ــوده و نم ــاد
شــاهی و قــدرت بــه حســاب میآمــده اســت ( .)Schmidt, 1953: 161در جــام ارجــان شــاه نشســته
بــر تخــت ،یعنــی کیدیــن -هوتــران تنهــا گلــی در دســت دارد و عصایــی بــا خــود نگــه نداشــته اســت.
در دورهه ــای پی ــش و پ ــس از ای ــام ن ــو هیچ ــگاه دی ــده نش ــده ک ــه در چنی ــن وضعیت ــی عص ــای بلن ــد
ش ــاهانه در دس ــت حملکنن ــده و ی ــا ش ــاهزاده ق ــرار گرفت ــه باش ــد .ق ــرار داش ــتن عص ــای ش ــاهانه در
دس ــت ش ــاهزاده ،ابت ــکاری جدی ــد و مخت ــص ایالمیه ــا اس ــت و ب ــه نظ ــر ش ــخص پش ــت س ــر ش ــاه
ب ــا کاله ایالم ــی ،تنه ــا ب ــه عن ــوان نگهدارن ــده عص ــای ش ــاهی نیس ــت ( .)Stronach, 2005: 189در
صحن ــه ب ــار ع ــام هخامنش ــی در آپادان ــا ف ــرد م ــادی ک ــه ب ــه حض ــور شاهنش ــاه ب ــار یافت ــه ،عص ــای
س ــادهای در دس ــت چ ــپ دارد و ط ــوری آن را ن ــگاه داش ــته ک ــه س ــرش ب ــه ط ــرف پادش ــاه نمای ــان
اس ــت .ای ــن وض ــع نگهداش ــتن عص ــا در نق ــوش مجل ــس ب ــار ت ــاالر تخ ــت نی ــز دی ــده میش ــود .در
صورتــی کــه عصــای حاجبــان در نقــوش آپادانــا تمایــل بســیار کمــی دارد و آن را بــه طــور قائــم نگــه
داشــتهاند .ایــن عصــا نشــان قــدرت و مقــام اســت .در نقــوش تخــت جمشــید ،گویــا کســانی کــه در
مواق ــع معی ــن وظایف ــی انج ــام میدهن ــد ،آن را ب ــه دس ــت میگیرن ــد مانن ــد بزرگان ــی ک ــه گ ــزارش ب ــه
ش ــاه ع ــرض مینماین ــد و در نق ــوش خزان ــه و ت ــاالر تخ ــت نش ــان داده ش ــدهاند ی ــا اف ــراد بلن ــد مرتب ــه
پارس ــی و م ــادی ک ــه هیئته ــای نمایندگ ــی را ب ــه حض ــور شاهنش ــاه ،رهب ــری و هدای ــت میکنن ــد
و یـــا مأمورین ــی ک ــه در پلکانه ــا ایس ــتاده و بزرگان ــی را ک ــه از پل ــه ه ــا ب ــاال میآین ــد ،راهنمای ــی
مینماین ــد .در نقوش ــی ک ــه پادش ــاه هخامنش ــی ب ــر تخ ــت جل ــوس ک ــرده ی ــا راه مـ ـیرود ،عص ــای
ســلطنتی همیشــه در دســت راســت اوســت ( .)Schmidt, 1953: 135, 161عصــای ســلطنتی قبـهای
م ــدور دارد .قب ـهی مزب ــور در حقیق ــت توس ــط حف ــرهای گ ــرد ب ــر ن ــوک عص ــا وص ــل ش ــده اس ــت .ا گ ــر
ً
پادش ــاه ب ــه حال ــت ایس ــتاده باش ــد ،ای ــن عص ــا تقریب ــا ت ــا مقاب ــل چش ــم او میرس ــد .در نق ــوش دیگــر
تخــت جمش ــید کــه شاهنش ــاه ایــران را در حالــت جل ــوس بــر تخــت نش ــان میدهــد ،شــاه همیشــه
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چنی ــن عصای ــی ک ــه عالم ــت برت ــری مق ــام س ــلطنت ب ــه ش ــمار م ـیرود در دس ــت دارد ک ــه قب ـهی آن
ً
{احتم ــاال} از ط ــا ب ــوده اس ــت (.)Ibid: 160
 .2-3تخــت :تخــت بلنــدی کــه شــاه ایالمــی در مرکــز صحنــه بــر روی آن نشســته بیشــتر بیانگــر
ویژگیهــای هنــر آشــوری اســت و ماننــد تختــی کــه در دوره هخامنشــی در تخــت جمشــید اســتفاده
میشــود ،نیســت .درحالیکــه ،در تختهــای آشــوری (و نیــز تخــت نقــش شــده بــر جــام ارجــان)
ـکل مخروطــی را بــه کار میبردنــد کــه بــه صــورت قائــم و عمــود بــود
بیشــتر تزئینــات کاجــی شـ ِ
( ،)Stronach, 2005: 189ولــی تخــت هخامنشــی در تخــت جمشــید و از جملــه صحن ـه بارعــام هــر
پایــه آن بــر تکیهگاهــی اســتوانهای قــرار دارد .در بــاالی آن دو شــکل حلقــوی و بــر بــاالی این شــکلها،
حلق ـهای بــه صــورت کاســبرگهای افتــاده و وارونــه دیــده میشــود .شــکل حلقــوی و هاللــی دیگــر
بــه صــورت قالبــی دیــده میشــود .درســت بــر روی آن ،شــکلی بــه صــورت پنجــه شــیر بــا انگشــتان
ً
برآمــده دیــده میشــود و یــک شــکل کــه تقریبــا ماننــد حلقههــا اســت ،در بــاالی ایــن پنجههــا قــرار
میگیــرد کــه در واقــع از نمــای تمــامرخ میتــوان نقشهــای گل روزت و یــک جفــت طوماریهایــی
را در اطــراف آن دیــد .از نیمــرخ هــم میتــوان نصــف شــکل روزت را دیــد .بــر بــاالی پنجـ ه شــیرها ،پنــج
شــکل حلقــوی قالبــی دیــده میشــود .پــس از ایــن جــزء ،یــک محــور اســتوانهای ایــن بخــش را بــه
نشــیمنگاه صندلــی یــا تخــت وصــل میکنــد (تصویــر .) Jamzadeh, 1996: 101- 104( )12

تصویر 12
تخت جمشید؛ بخشی از تخت هخامنشی
منبعJamzadeh, 1996: 102 :

 .2-4تکیــه گاه تخــت :بــا اســتناد بــه صحن ـه بــار عــام حــک شــده روی جــام ارجــان میتــوان
گفــت کــه تکی ـهگاه تختــی کــه شــاه ایالمــی بــر آن تکیــه زده تــا ســر او میرســد و از ایــن نظــر بــا تخــت
شــاه هخامنشــی در آپادانــا کــه تنهــا تــا شــانههای شــاه میرســد ،متفــاوت اســت (تصویــر .)13

تصویر 13
تفاوت در تکیهگاههای تخت شاهی در صحنههای
بار عام ایالمی
منبعAlvarez Mon, 2004: 222:
و هخامنشی
منبعSchmidt, 1953: PL. 121 :

فصـل نامـه ،دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز
تأثیر تصاویر تمدنهای ایالم نو و آشورنو بر تصاویر هخامنشی در موضوع صحن ۀ بارعام شاهی

دوره هشتم شماره هفدهم  -پاییز ۹۸

14

 .2-5تفــاوت در آرایــش ریــش ،کاله و یــا تــاج ســلطنتی در صحنــه بارعــام ایــام در جــام ارجــان
و تختجمشــید
 .2-6ویژگیهــای صحنــه بارعــام :تفــاوت در آرایــش صحنــه و ســادگی صحنــه بارعــام ایالمــی بــر
جــام ارجــان و پرتکلــف و باشــکوه بــودن بارعــام هخامنشــی در آپادانــا

ه بــار عــام شــاهی هخامنشــی در آپادانــای تخــت جمشــید بــا
شــباهتها و تفاوتهــای صحن ـ 
نقاش ـیهای تــل بارســیپ
 .1شباهتها:
 .1-1عصــای شــاهی :نقــوش بــار عــام
شــاهی هخامنشــی در آپادانــا بــا توجــه
بــه قــرار داشــتن عصــا در دســت راســت
و وجــود گلــی در دســت چــپ پادشــاه،
مشــابه بــا نقاش ـیهای تــل بارســیپ و
نقــوش اتاقهــای  24و  47آن اســت.
در ایــن نقــوش نیــز شــاه آشــوری عصایــی
را در دســت راســت و گلــی را در دســت
چــپ دارد (تصویــر  .)14در نقوشــی کــه
پادشــاه هخامنشــی بــر تخــت نشســته یــا راه مـیرود ،عصــای ســلطنتی او نیــز بــه ماننــد شــاه آشــوری
در دســت راســت قــرار دارد ( .)Schmidt, 1953: 135عصــای ســلطنتی قبـهای مــدور دارد .قبـه مزبــور
در حقیقــت توســط حفــرهای گــرد بــر نــوک عصــا وصــل شــده اســت .ا گــر پادشــاه بــه حالــت ایســتاده
ً
باشــد ،ایــن عصــا تقریبــا تــا مقابــل چشــم او میرســد .در نقــوش دیگــر تخــت جمشــید کــه شاهنشــاه
ایــران را در بــه صــورت نشســته بــر تخــت نشــان میدهــد ،شــاه همیشــه چنیــن عصایــی کــه عالمــت
برتــری مقــام ســلطنت بــه شــمار مـیرود ( .)Ibid: 160شــاهزاده هیــچ عصایــی در دســت نــدارد ،چــون
ایــن عصــا تنهــا مختــص پادشــاه بــود ( .)Stronach, 2005: 190شــاهزاده بــه جــای در دســت داشــتن
عصــا ،دســت راســت خــود را بلنــد کــرده و بــه همــان حالتــی نگــه داشــته کــه شــاهان هخامنشــی
در مقابــل آتشــدان در نقــوش آرامگاههایشــان نشــان داده شــدهاند  .18در صحن ـ ه بارعــام شــاهی
ـاه نشســته بــر تخــت ،بــه تصویــر درآمــده نیــز ماننــد پادشــاه عصایــی در
فــرد مــادی کــه در مقابــل شـ ِ
دســت دارد کــه اعتبــار او را میرســاند .البتــه ایــن عصــا در دســتان سردســته هیئتهــای نمایندگــی
نیــز دیــده میشــود کــه از نظــر اســتعاری {احتماال}بیانگــر پیــروزی نظــام شاهنشــاهی بــر ســرزمینها
و ملتهایــی اســت کــه نماینــدگان آن در تخــت جمشــید حاضــر شــدهاند (Jamzadeh, 2006: 72,
.)73
 .1-2خراجگــزاری :خــراج دادن موضوعــی اســت کــه در شاهنشــاهی آشــوری رایــج بــوده و بــه
صــورت پیوســته در نقوشبرجســته کاخهــا ،فلــزکاری و عاجکاریهــای آنــان تکــرار شــده اســت
( .)Majidzadeh, 1992: 134ازجملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :یــک ورقــه از جنــس عــاج
از تختــگاه آشــورنصیر پــال دوم  19و از معبــد نبــو  20در نیمــرود  21کــه پرتــرهای اســت کــه شــاه آشــور
در حــال دریافــت خــراج تصویــر شــده اســت ( ،)Cochell, 2008: 183یــا یــک نقشبرجســته از نمــای

تصویر 14
شاهان آشوری
منبعStronach, 2002: 394 :
و هخامنشی
منبعSchmidt, 1953: PL. 121:
با عصا و گلی در دستان
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بیرونــی تختــگاه شــمال غربــی کاخ نیمــرود مربــوط بــه دوران حکمرانــی آشــور نصیرپــال (Winter,
 ،)1981: 16 18نقــش خرا 
جگــزاری بــر روی نوارهــای برنــزی کــه از دروازه کاخ شــلمانصر ســوم (-824
 858ق.م)  22از بــاالوات  23بــه دســت آمــده اســت کــه خراجآورنــدگان از شــهر بیــت دا کــوری  24بــه
آشــوریان بــاج و خــراج میپردازنــد ( .)Frankfort, 1996: 164 166از آنجــا کــه شــاه آشــور جایــگاه
منحصــر بــه فــردی داشــت ،توانایــی دریافــت خــراج از مردمــان زیــر ســلطه خــود را داشــته اســت کــه
بــه منزلــه اعتباربخشــی بــه قــدرت شــاه آشــوری بــود ( .)Winter, 2010: 21در صحنــه مربــوط بــه
جگــزار را بــر
خراجگــزاری در تــل بارســیپ فــردی بــه عنــوان راهنمــا ،هدایــت یکــی از هیئتهــای خرا 
عهــده دارد ( .)Stronach, 2002: 394در نقــش برجســتههای آشــوری و هخامنشــی مقــام ،جایــگاه
و قــدرت پادشــاه بــه وســیله مردمــان زیــر نفــوذ خــود مشــخص میشــد و نــدادن خــراج بــه معنــای
شــورش و آشــوب در نظــر گرفتــه میشــد (.)Alvarez-Mon, 2006: 168
 .1-3حــاالت و حــرکات :در نقاش ـیهای تــل بارســیپ (نقاشــی اتاقهــای  24و ( 47تصاویــر  1و
 ) )2فــردی کــه در مقابــل شــاه آشــوری قــرار دارد ،دســت راســت خــود را در حالیکــه کــف دســتش بــه
طــرف بیــرون اســت ،بــاال آورده اســت (البتــه افــرادی کــه پشــت ســر شــاه آشــوری قــرار دارنــد نیــز بــه
همیــن حالــت نقــش شــدهاند) ،شــاهزادهای کــه پشــت ســر شــاه هخامنشــی قــرار دارد ،دســت راســت
ً
خــود را بــه چنیــن حالتــی بــاال آورده اســت کــه احتمــاال تأثیرپذیــری هخامنشــیان از آن را نشــان
میدهــد .مــوارد مشــابه بــا ایــن ژســت شــاهزاده در دوره هخامنشــی ،در نقشبرجســت ه بیســتون و
مربــوط بــه پیکــره داریــوش و نیــز آرامــگاه او و همـه جانشــینانش نیــز تکــرار میشــود کــه تــا انــدازهای
همیشــه تصویرگــری اینچنینــی در هنــر هخامنشــی در حضــور عناصــر مقــدس و فراطبیعــی انجــام
گرفتــه اســت ( .)Garrison, 2009: 12ایــن حالــت در هنــر آشــوری نوعــی احتــرام ،تعظیــم و موهبــت را
یکــرد (.)Root, 1979: 164 - 176
منتقــل م 
 .2تفاوتها:
 .2-1شــاهزاده :در نقاشـیهای تل بارســیپ شــاهزاده در پشــت ســر شاه آشــوری قرار ندارد ،هرچند
ً
در ســنت هنــری آشــوری احتمــاال جایــگاه شــاهزاده مربــوط به نقش برجســتههای نینــوا  25اســت که در
قــرن  7ق.م دیگــری اثــری از ایــن جایــگاه دیــده نمیشــود .بــرای نمونــه ،نمایــش جایــگاه شــاهزاده
آشــوری در نقــوش برجســت ه کاخ تیــگالت پیلســر ســوم در نیمــرود ،ازقــرن  8ق.م و کاخ بارســیپ و
ُ
کاخ مربــوط بــه ســارگن دوم در خرســاباد  26بــه خوبــی مشــخص شــده اســت (،)27 Reade, 1979: 35
ایــن درحالــی اســت کــه در نقــوش بــار عــام در آپادانــای تختجمشــید جایــگاه شــاهزاده هخامنشــی
در پشــت شــاه نشســته بــر تخــت نمایــان اســت.
 .2-2تخــت :یکــی از موضوعــات جالــب در مــورد تخــت نقاش ـیهای تــل بارســیپ مربــوط بــه
تکیـهگاه بســیار بلنــد آن اســت.که بــا تختهــای هخامنشــی در تخــت جمشــید متفــاوت اســت .بــه
نظــر ایــن تخــت بلنــد کــه توســط پادشــاه آشــوری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ،تختــی ســلطنتی درون
قلمــرو آشــوریان اســت کــه دســت کــم در اوایــل دوران حکمرانــی آشــور نصیــر پــال دوم 883 -859( 28
ق.م) تختــی بــا ایــن ویژگیهــا مــورد اســتفاده بــود .بــا وجــود ایــن بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه ایــن
نــوع خــاص تخــت ســلطنتی هرگــز نــه در نقشبرجســتههای آشــورنصیرپال در نیمــرود و نــه هیــچ
یــک از نقشبرجســتههای پســرش شــلمانصر ســوم بــه نمایــش در نیامــده اســت ،ولــی در عــوض
ایــن نمونــه از تختهــا را در دوران حکومــت تیــگالت پیلســر ســوم و انــواع متفــاوت از همیــن نــوع
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تخــت در نقشبرجســتههای پادشــاهانی چــون ســارگن دوم ،ســناخریب  704 -681( 29ق.م) و
آشــوربانیپال ( 668 -627ق.م)  30میتــوان دیــد .علــت اینکــه تکیـهگاه تخــت در تخــت جمشــید تــا
ً
شــانههای شــاهزاده میرســد {احتمــاال} ایــن اســت کــه خــط ســیر و دیــد شــاهزاده بــا ایجــاد تکیـهگاه
بلنــد از بیــن نــرود ( .)Stronach, 2002: 377, 383از ســویی ،تختــی کــه شــاه هخامنشــی بــر آن تکیــه
زده ،بــدون دســته اســت ( .)Stronach, 2005: 189ایــن در حالــی اســت کــه هــم تخــت آشــوری تــل
بارســیپ ( )Stronach, 2002: 383و هــم تخــت ردیــف ســوم جــام ارجــان دارای دســته و لبــه هســتند
(.)Alvarez-Mon, 2006: 167
 .2-3حالت تعظیم :یکی از تفاوتهای دیگر نقاشیهای تل بارسیپ با نقوش بارعام آپادانای
تختجمشید در فردی است که در برابر شاه خم شده است .در نقاش 
ی اتاق شماره  47تل
بارسیپ این فرد برخالف نقوشبرجسته تختجمشید در برابر شاه به حالت ایستاده خم نشده،
بلکه به خا ک افتاده و به حالت سجده به شاه احترام گذاشته است ،درحالیکه ،در تختجمشید
بزرگزاده مادی بدن خود را خم کرده است و به نوعی تعظیم میکند.
تحلیل کلی سه صحنه بارعام
پیــش از آنکــه بــه تحلیــل ســه صحنــه بارعــام بپردازیــم ،ضــروری اســت کــه مقایسـهای در مــورد
شــباهتها و تفاوتهــای بارعــام در جــام ارجــان و نقاش ـیهای تــل بارســیپ بــه صــورت خالصــه
داشــته باشــیم .ایــن دو صحنــه در مــواردی چــون تکی ـهگاه بلنــد ،پایــه مخروطــی و کاجــی شــکل و
جگــزاری بــا هدایــت راهنمایــان،
دســتهدار بــودن تخــت ،در دســت داشــتن گل توســط پادشــاه ،خرا 
قــرار گرفتــن پاهــای شــاهان روی چهارپایــه ،جامــه بلنــد و مخصــوص تشــریفات آشــوری بــر تــن شــاه
و شــاهزاده ایالمــی ،حضــور افــراد بلندمرتبــه ،فرماندهــان و مالزمــان دربــاری ،بــا هــم شــباهت دارنــد
و در مــواردی چــون جایــگاه متفــاوت شــاهزاده ،نبــودن عصــا در دســتان شــاه ایالمــی و در عــوض در
دســتان شــاهزاده قــرار داشــتن ،نیــز بــا هــم تفــاوت دارنــد .همچنیــن در صحنــه بارعــام حــک شــده
بــر جــام ارجــان فــردی کــه مقابــل شــاه ایالمــی قــرار دارد ،بــدن خــود را خــم کــرده و بــه شــاه تعظیــم
کــرده اســت ،ولــی در نقاشـ 
ی اتــاق شــماره  47تــل بارســیپ مربــوط بــه دوران آشــور نــو یکــی از افــرادی
کــه در برابــر شــاه آشــور قــرار دارد ،بــه زمیــن افتــاده و بــا حالــت ســجده بــه شــاه احتــرام گذاشــته اســت.
بــا تجزیــه و تحلیــل ســه صحنــه بارعــام جــام ارجــان ،نقاشـیهای تــل بارســیپ و نقوشبرجســته
آپادانــای تختجمشــید میتــوان گفــت کــه هــر یــک از آنهــا هــم در کلیــات و هــم جزئیــات بــا هــم
ً
شــباهتهایی دارنــد .ترکیــب کلــی ســه صحنــه بارعــام تقریبــا شــبیه بــه یکدیگــر هســتند؛ در همــه
صحنههــا شــاه بــر تختــی نشســته اســت و بــار عــام میدهــد .ســه ترکیــب بارعــام در ارتبــاط بــا هدیــه
دادن و یــا خراجــی اســت کــه توســط مردمــان زیــر نفــوذ آنها برای شــاه آورده شــده اســت .راهنمایان
دربــاری نیــز بــه هدایــت خراجگــزاران و یــا هدیهآورنــدگان بــرای شــاه میپردازنــد .همچنیــن ،در
همــه نقــوش ،پشــت ســر شــاه افــراد بلندمرتبــه ،اســلحهداران ،فرماندهــان و مالزمــان دربــاری قــرار
گرفتهانــد تــا بــه نوعــی شــاه را در ایــن بارعــام همراهــی کننــد .افــزون بــرآن ،در ســه صحنــه شــاهان
پاهــای خــود را بــر چهارپای ـهای قــرار دادهانــد و نیــز در دســتان ســه پادشــاه گلــی قــرار دارد .بــه طــور
کلــی هــر ســه صحنــه بارعــام در راســتای اهمیــت نقــش شــاه کــه در رأس هــرم قــدرت قــرار داشــته
اســت ،اقتــدار ،نظــم و گســتردگی حکومتهــا و شاهنشــاهیهای ایــام ،آشــور و هخامنشــیان بــه
تصویــر کشــیده شــدهاند کــه نمودهــای آن را هــم درنقــوش نماینــدگان ملــل مختلــف کــه بــرای شــاه
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خــراج (و یــا هدیــه) میآورنــد ،حضــور اشــراف و نجبــا و مســئوالن کشــوری و لشــکری و نیــز مطیــع
بــودن آنهــا را در برابــر شــاه و نظــام شاهنشــاهی بــه خوبــی میتــوان دیــد.
نتیجه
یکــی از مهمتریــن تصویرگریهــای هخامنشــیان کــه در راســتای نشــان دادن قــدرت و
مشروعیتشــان جلــوه میکنــد ،صحن ـه بارعــام شــاهی اســت .هخامنشــیان بــه دلیــل گســتردگی
قلمــرو و اقــوام زیــر سلطهشــان ،در ایجــاد صحنههایــی بــا مفهــوم قــدرت و تثبیــت مشروعیتشــان
از هنــر اقــوام شاهنشــاهی خــود بــه ویــژه آشــور و ایــام کــه مرکــز نشــر اینگونــه مفاهیــم بودهانــد تأثیــر
فــراوان گرفتهانــد .در ایــن میــان ،تأثیــر هنــری و شــمایلنگاری ایــام نــو نــه تنهــا کمتــر از آشــور
نیســت ،بلکــه در مــواردی نیــز بیشــتر اســت کــه از جملــه میتــوان بــه جامــه دربــاری هخامنشــی،
جگــزاری (یــا هدیــه دادن) و بــه ویــژه همــراه
حالــت اشــرافزاده مــادی ،بارعــام همــراه بــا صحن ـه خرا 
داشــتن حیوانــات ،مشــخص کــردن جایــگاه شــاهزاده در پشــت شــاه ،در دســت داشــتن عصــا توســط
راهنمــای هیئتهــای نمایندگــی سراســر شاهنشــاهی ،تکی ـهگاه تخــت و نیــز چهارپای ـهای کــه شــاه
پاهایــش را روی آن قــرار م ـیداد و غیــره را اشــاره کــرد .البتــه تأثیــر هنــر آشــوری را نیــز نبایــد نادیــده
گرفــت؛ هخامنشــیان در مــواردی از قبیــل حالــت دســتان شــاهزاده کــه بــه بــاال آمــده اســت ،یــا در
دســت داشــتن عصــا در یــک دســت شــاه و گلــی در دســتان دیگــر ،حضــور داشــتن افــراد بلندمرتبــه،
نجبــا ،اســلحهداران و فرماندهــان در صحنـهی بارعــام شــاهی ،بــه احتمــال زیــاد متأثــر از صحنههــای
بــار عــام ســلطنتی نقاش ـیهای تــل بارســیپ بودهانــد .تغییراتــی کــه در دوره هخامنشــی در بارعــام
صــورت گرفــت در جزئیــات مشــهود اســت نــه در کلیــات؛ از جملــه قــرار گرفتــن دو فــرد مســلح در
دو طــرف صحنــه بارعــام مرکــزی در تخــت جمشــید ،بــه تصویــر کشــیدن ملــل خراجگــزار (هدی ـهآور)
در چندیــن ردیــف و راهنمایــی بــرای هــر یــک از ملــل تابعــه هخامنشــی ،قــرار گرفتــن دو بخــوردان
در صحنــه بارعــام ،بــه تصویــر کشــیدن جزئیاتــی چــون نمــاد بالــدار ،شــیران اطــراف نمــاد بالــدار و
غیــره کــه هیچکــدام در صحنههــای جــام ارجــان و نقاش ـیهای تــل بارســیپ دیــده نمیشــوند.
از ســویی ،تختــی کــه شــاه هخامنشــی بــر آن نشســته اســت دارای تکیهگاهــی کوتا هتــر بــه نســبت
تختهــای بــه تصویــر کشــیده شــده بــر جــام ارجــان و تــل بارســیپ اســت .تکیهگاههــای تختهــای
آشــوری و ایالمــی بــا اســتناد بــه ایــن دو صحنــه بلندتــر از تخــت هخامنشــی اســت؛ همچنیــن ،تخـ ِـت
هخامنشــی در آپادانــا ماننــد تختهــای آشــور در تــل بارســیپ و نیــز ایالمــی مربــوط بــه جــام ارجــان
دارای دســته نیســت .بــه نظــر صحنههــای بــار عــام هخامنشــی در آپادانــای تخــت جمشــید بــا
جزئیــات ،ظرافــت و زیبایــی بیشــتری بــه تصویــر کشــیده شــدهاند.
پی نوشت
Tiglath-Pileser III .1
Sargon II .2
Turtanu .3
َ
 .4در ایــن نقــش ،ا َتَ -همیتــی ( )Atta-hamitiشــاه محلــی شــوش ،در ســمت چــپ بــر تختــی نشســته و یکــی از بــزرگان
ایالمــی را بــه حضــور پذیرفتــه اســت.
ً
 .5در ایــن نقــش یــک نفــر از بــزرگان ایــام  -احتمــاال شــاهی ایالمــی -بــر تختــی در ســمت چــپ نشســته و هفــت نفــر از
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شــخصیتهای مهــم ایالمــی بــه ســوی او در حرکتنــد.
 .6ایــن نقــش برجســته در شــمال غربــی کــول فــره ایــذه قــرار دارد و یــک نفــر در ســمت چــپ بــر روی تختــی نشســته و
شــش نفــر بــا جامههــای بلنــد در مقابــل وی ایســتادهاند.
Kidin-Hutran, son of Kurlush .7
 .8از ایــن پــس در تمــام مقالــه بــه دلیــل آنکــه در اصــل نقوشبرجســته بارعــام مربــوط بــه آپادانــا میشــدهاند و بــه همــراه
دیگــر نقــوش آپادانــا ماننــد نقــوش اشــرافزادگان پارســی و مــادی ،هیئتهــای نمایندگــی و غیــره ،صحنــه بارعــام را کامــل
میکننــد ،بــه جــای نقوشبرجســته خزانــه از آپادانــا اســتفاده شــده اســت.
 .9البته نا گفته نماند که صحنه موسوم به بار عام بر چهارچوب درگاههای تاالر صد ستون و بنای مرکزی تختجمشید
(Schmidt, 1953؛ شهبازی )1375 ،و نیز اثر مهرهای بایگانیهای بارو و خزانه تختجمشید ( )Garrison, 2009یافت
شده است که تفاوتهایی با صحنه بارعام نقوشبرجسته پلکانهای شرقی و شمالی آپادانا دارند.
 .10در مــورد هویــت شــاه نشســته بــر تخــت و ولیعهــد پشــت ســر او در نقــوش برجســته خزانــه مباحــث زیــادی از ســوی
پژوهشــگران صــورت گرفتــه اســت :آن تیلیــا شــاه نشســته در ایــن نقشبرجســته را داریــوش بــزرگ میدانــد (Tilia,
 .)1972: 129ولــی ریچــارد فــرای معتقــد اســت کــه شــاه داریــوش نیســت ،بلکــه خشایارشــا اســت و ولیعهــد او ،پســر ارشــد
داریــوش اســت ( .)Frye, 1974: 383 - 386هوبرتــوس فــونگال ایــن مســئله را از نظــر فنــی مــورد بررســی قــرار داده و ابــراز
م ـیدارد کــه شــاه بــدون شــک خشایارشــا اســت ،چــون داریــوش همیشــه تاجــی دندان ـهدار بــر ســر داشــت (Von Gall,
 .)1974: 151شــهبازی خاطــر نشــان میســازد :تــا مدتهــا هم ـه پژوهشــگران ،شاهنشــاه اورنگنشــین را داریــوش و
ولیعهــدش را خشایارشــا میدانســتند ،امــا ایــن عقیــده بایــد کنــار گذاشــته شــود ،چــون داریــوش همــواره تــاج کنگــرهدار
بــر ســر داشــته و ایــن شــخص اورنگ-نشــین تــاج ســادهای دارد کــه بــه تــاج خشایارشــا بیشــتر از همــه شــباهت دارد و
ایــوان شــرقی آپادانــا و پلکانــش را بنابــر کتیبههــای بــه دســت آمــده از آن ،خشایارشــا و نــه داریــوش ســاخته اســت.
ولیعهــدش شــاهزاده داریــوش اســت کــه بــه شــاهی نرســیده ،کشــته میشــود و یکــی از جانشــینان خشایارشــا (بــه
احتمــال زیــاد اردشــیر اول) ایــن دو نقــش را از جایــگاه اصلــی خــود (آپادانــا) بیــرون آورده و بــه خزانــه ســپرده و بــه جــای
آنهــا ،نقوشــی از ســربازان پرداختــه و کار گــذارده اســت (شــهبازی.)34 :1375 ،
 .11بریــان ایــن حالــت را تعظیــم پروســکونین از ســوی ایــن شــخص میدانــد (بریــان 340 :1381 ،و  ،)341ســعیدی
معتقــد اســت احتمــال واقعبینانــه ایــن اســت کــه ایــن نجی ـبزاده گــزارش میدهــد ،امــا آداب دربــاری ایجــاب میکنــد
کــه دســتش را جلــو دهانــش بیــاورد تــا هــوا را آلــوده نکنــد (ســعیدی .)138 - 137 :1376 ،کــخ نیــز خاطــر نشــان میســازد
ایــن فــرد مــادی رئیــس تشــریفات اســت کــه دســتش را در مقابــل دهــان گرفتــه تــا مبــادا نفســش مزاحــم شــاه شــود .او کــه
حالتــی کرنــش ماننــد بــه نشــانه گــوش بــه فرمانــی دارد ،در حــال عــرض گزارشــی اســت (کــخ .)114 :1387 ،کالیــکان نیــز
معتقــد اســت کــه ایــن فــرد دســتش را بــه نشــانه احتــرام نزدیــک دهــان آورده و ایــن حالــت دســت از عالئــم ایرانــی و بــه
معنــی اظهــار اطاعــت بــوده اســت (کالیــکان .)102- 101 :1384
 .12در مــورد هویــت ایــن فــرد ،اشــمیت آن را خواجهســاالر دربــار و بــدون ریــش در نظــر گرفتــه اســت کــه ممکــن اســت
ارشــد حاجبــان یــا پیشــکاران یــا ســاقی ســلطنتی باشــد ( .)Schmidt, 1953: 169شــهبازی ایــن فــرد را خواجهســاالر و
پیشــکار ســلطنتی معرفــی میکنــد (شــهبازی ،)33 :1375 ،همچنیــن ،رزمجــو معتقــد اســت کــه ایــن افــراد بیریــش بــا
ً
چنیــن جامــه و پوششــی احتمــاال روحانــی هســتند (.)Razmjou, 2010
 .13در ســنت آشــوری نــه تنهــا شــاهزاده بــه صــورت ایســتاده در پشــت تخــت قــرار نداشــت ،بلکــه بــه عنــوان شــخصی کــه
بــه حضــور پادشــاه میرســید ،تصویرگــری میشــد (.)Stronach, 2005: 189, 190
 . 14البتــه منظــور فــردی کــه بــه حالــت خمیــده و تعظیــم در مقابــل پادشــاه قــرار دارد و دســتش را در مقابــل دهــان قــرار
داده ،نیســت.

فصـل نامـه ،دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز
تأثیر تصاویر تمدنهای ایالم نو و آشورنو بر تصاویر هخامنشی در موضوع صحن ۀ بارعام شاهی

دوره هشتم شماره هفدهم  -پاییز ۹۸

19

 .15در یاداشت شماره  10در پی نوشت مقاله برخی از این دیدگاهها بیان شده است.
.16هــر یــک از  23هیئــت نمایندگــی بــه وســیله یــک معــرف دربــاری کــه بــه نشــانه وظیف ـهاش چوبــی در دســت دارد،
راهنمایــی میشــوند .راهنمایــان بــه تنــاوب جامــه پارســی و مــادی بــه بــه تــن دارنــد (همــان.)108 - 107 ،
Te umman .17
.18آرمگاههای شاهی نقش رستم و تختجمشید
Assur-Nasir-Pal II .19
Nabu .20
Nimrud .21
Shalmaneser III .22
Balawat .23
Bit - Dakuri .24
Nineveh .25
Khorsabad .26
 .27همچنیــن ،در اســتلهای کشــف شــده از تــل بارســیپ و نیــز اســتل بــه دســت آمــده از زینجیرلــی ( )Zinjirliدر
َ
ســارحدون ( 669 680ق.م) ( )Esarhaddonبــه کنتــرل
همســایگی شــهر واســال ( )Vassalکــه در اواخــر حکومــت ِا
ً
َ
آشــوریان درآمــده ،مقــام ولیعهــد در پشــت ســر شــاه آشــوری کامــا مشــخص اســتِ .اســارحدون در ایــن اســتلها بــه
صــورت نمادیــن و رمــزی از هــر فرصتــی اســتفاده میکنــد تــا بــا تعییــن آشــور بانیپــال ( )Assurbanipalبــه عنــوان وارث
تــاج و تخــت او در آشــور و پســر دیگــرش َشـ َـمش -شــوم اوکیــن ( )Shamash- Shum- Ukinبــه عنــوان جانشــین او در بابــل
تأ کیــد داشــته باشــد (.)Stronach, 2002: 381
Ashur-nasir-pal II .28
Sennacherib .29
Ashurbanipal .30
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