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چكيده
نقش برجســته بيســتون، يادمان مصوري از پيروزي هاي داريوش اول هخامنشي است که بهمراه کتيبة 
پيراموني اش به لحاظ تاريخي و هنري از اهميت فراواني برخوردار است. برخي از نقوش و ويژگي هاي هنر 
هخامنشي، براي بار نخست در اين يادمان به نمايش درآمدند و در آثار بعدي آنان تکرار و بازنمايي شدند. 
بســياري از نقشمايه ها و ويژگي هاي تصويری اين نقش برجسته، برگرفته از نقوش و هنر تمدنها و اقوام 
پيشين بوده   که در قابي جديد و متفاوت بازنمايي شده اند. هدف اين پژوهش، شناخت و ريشه يابي نقوش و 
ويژگي هاي تصويری و نمادين نقش برجسته بيستون و چگونگي بازنمايي آنها است. سؤاالت اين پژوهش نيز 
چنين است: ١. نقشمايه ها و ويژگي هاي تصويری و نماديِن نقش برجسته بيستون، بيشتر بازنمايي از نقوش 
و هنر کداميک از تمدنها و اقوام پيشين بوده  و کدام ويژگي تصويری نقش برجسته بيستون، موجب متمايز و 
متفاوت شدن آن از نمونه هاي قبلي شده است؟  ٢. تصوير پيکرة قرص بالدار در نقش برجسته بيستون، نشانگر 
کدام يک از فرضيات مطرح شده است؟ روش تحقيق اين مقاله، توصيفی_تحليلی_تاريخی، و شيوة  جمع 
آوری اطالعات کتابخانه ای است؛ تمرکز پژوهش بر جنبة بصری_هنری نقش برجسته بيستون قرار دارد. 
. نتايج بررسي هاي انجام شده نشانگر آن است که نقشمايه ها و ويژگي هاي بصري و نمادين نقش برجسته 
بيستون، بازنمايي از نقش برجسته آنوبانيني، نقوش و هنر آشوِر نو و نقوش و هنر مصر بوده اند. مهمترين 
ويژگي تصويری متمايزکنندة اين يادمان از نمونه هاي پيشين، تأکيد بر نمايش پيروزي يک پادشاه ايراني 
(پارسي) و عدم نمايش خشونت و تحقير در تصوير دشمنان مغلوب است. همچنين، ويژگي هاي  تصويری و 

نمادين لحاظ شده در تصوير پيکره قرص بالدار، نشاندهندة خدا (اهورامزدا) بودن آن است.
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مقدمه
نقش برجسته صخره اي بيستون تنها اثر هنري_ تاريخي 
شاهان  پيروزي  نمادين،  شکلي  به  که  است  هخامنشيان 
هخامنشي را نمايش داده است. اين نقش برجسته به همراه 
کتيبة سه زبانه اش، يادبودي از پيروزي هاي داريوش اول 
بر مخالفان و دشمنانش است که در اوايل سلطنت او (حدود 
۵۲۰ ق.م)، بر سينة کوه بيستون حک شده اند. داريوش در 
اتفاقات و نبردهايي  از  کتيبه بيستون به شرح مبسوطي 
شد،  يادمان  اين  برپايي  و  او  پيروزي هاي  به  منجر  که 
پرداخته است. عالوه بر اين، کتيبه بيستون حاوي تفکرات 
سياسي_ اعتقادي داريوش نيز بوده که تا حدودي نشانگر 

ايدئولوژي حکومتي او و جانشيانش است.
بنابر عقيدة اکثر محققين، هنر رسمي هخامنشي تحت 
نظارت شاهان هخامنشي و مشاوران آنان شکل گرفت و در 
اين ميان داريوِش اول بيشترين تأثير را بر شکل گيري اين 
هنر داشت. يادمان مصور بيستون، اولين اثر برجستة هنري 
زمان داريوش است که برخي از نقشمايه ها و ويژگي هاي 
بصري_ نماديِن هنر هخامنشي، براي بار نخست در آن به 
نمايش درآمد و در آثار بعدي آنان تکرار و بازنمايي شد. 
بنابراين جداي از هنر اولية هخامنشيان که زمان کوروش 
در پاسارگاد ايجاد شد و اکنون بقاياي کمي از آن باقي 
مانده ، ميتوان نقش برجسته بيستون را پايه گذار هنر رسمي 

هخامنشي (به غير از تنديس ها) به شمار آورد. 
هنر هخامنشي، همانند هنر ساير حکومتهاي بزرگ، 
هنري سلطنتي و ابزار اصلي تبليغاِت حکومتي (پروپاگاندا) 
و  نقوش  از  بهره گيري  با  هخامنشي  طراحان  بود.  آنان 
ويژگي هاي تصويری هنِر تمدنها و اقوام پيشين و تجميع 
و گزينش آنها، تصاويري را خلق کردند که در راستاي 
تفکر  دهندة  انعکاس  و  پارس  شاهنشاهي  ايدئولوژي 
حاکميِت جهاني و فراگير آنان بود. بنابراين عالوه بر تأکيد 
در نمايش اقتدار و برتري پادشاهان، تصاويري به نمايش 
درآمد که (تا حدودي) براي مردمان گوناگون در سراسر 
امپراطوري شناخته شده بود تا از اين طريق بتوانند ارتباط 

بصري بهتري با آنها برقرار کنند. 
 به لحاظ ديداري، تکرار يکي از اصلي ترين شاخصه هاي 
هنر هخامنشي است. تکراِر زياد تصاويري که ريشه در 
هنر تمدنهاي قبلي داشتند، موجب شد اين تصاوير به عنوان 
معرفي  و  شناخته  هخامنشي  هنر  ويژگي هاي  و  نقوش 
شوند. هدف اين پژوهش، شناخت و ريشه يابي نقوش و 
نمادين نقش برجسته بيستون و  ويژگي هاي تصويری و 
چگونگي بازنمايي آنها است. در اين راستا، تمرکز پژوهش 
حاضر بر جنبة بصري_ هنري نقش برجسته بيستون قرار 
دارد. تا در نهايت به پاسخي براي اين سؤاالت دست يابد: ۱. 
نقشمايه ها و ويژگي هاي تصويری و نماديِن نقش برجسته 
بيستون، بيشتر بازنمايي از نقوش و هنر کداميک از تمدنها 
و اقوام پيشين بوده  و کدام ويژگي تصويری نقش برجسته 

بيستون، موجب متمايز و متفاوت شدن آن از نمونه هاي قبلي 
شده است؟ ۲. تصوير پيکرة قرص بالدار در نقش برجسته 
بيستون، نشانگر کدام يک از فرضيات مطرح شده است؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق:   هنر و تمدن هخامنشي، به  
عنوان يکي از بزرگترين امپراطوري هاي تاريخ همواره از 
اهميت شاياني برخوردار بوده است. در اين ميان، مطالعات 
اثر  تنها  عنوان  به  بيستون  يادمان  پيرامون  نيز  زيادي 
تاريخي_ هنري اين دوران صورت گرفته است اما بيشتر 
به جنبه هاي تاريخي و کتيبة آن پرداخته شده  و جنبه هاي 
هنري و بصري آن کمتر مورد توجه بوده اند. از آنجاييکه 
و  تصويری  ويژگي هاي  و  نقشمايه ها  ديداري  مطالعة 
نماديِن نقش برجسته بيستون که (به نوعي) پايه گذار هنر 
رسمي هخامنشي است، موجب درک بيشتري از کليِت هنر 
هخامنشي و شناخت بهتر از هويِت يکي از نقشمايه هاي 
مهم آن (پيکره قرص بالدار) خواهد شد، لذا لزوم مطالعة 
بيشتر پيرامون موارد ذکر شده و بررسي پيشينه و روند 

شکل گيري آنها به لحاظ بصري_ هنري احساس شد.

روش تحقيق
روش پژوهش حاضر توصيفي_ تحليلي با رويکردتاريخی 
از  کتابخانه اي است و  اطالعات  است. شيوة جمع آوري 
تصاوير و مطالب سايت موزه ها نيز بهره گرفته شده است. 
جامعة آماري، نقش برجسته بيستون از دورة هخامنشي 
آثار  از  تعدادي  به  پژوهش  اهداف  راستاي  در  اما  است 
پيش از هخامنشي در تمدنهاي بين النهرين، مصر و ايران 
به نظر  پژوهش ضروري  اهداف  به  که در جهت رسيدن 
مي رسيد، اشاره شده است. اين موارد به صورت گزينشي 
انتخاب شده اند و تصاوير آنها نيز در جهت پيشبرد اهداف 
تحقيق ارائه شده است. در مجموع ۲۹ تصوير در متن مقاله 
گنجانده شده  که ۲۴ مورد از آنها مربوط به تمدنهاي پيش 
ويژگي هاي  بر  پژوهش  اين  تمرکز  است.  هخامنشي  از 
مباحث  نه  است،  بيستون  نقش برجسته  هنري  بصري_ 

محتوايي. روش تجزيه و تحليل کيفي است.

پيشينة تحقيق
راولينسون  هنري  توسط  بيستون  کتيبه  از  رمزگشايي 
تازه اي  فصل  آغازگِر  (۱۸۳۵-۱۸۴۸م)،  قاجار  دورة  در 
هخامنشي  تمدن  و  هنر  و  بيستون  يادمان  مطالعات  از 
افراد ديگري مانند  جورج گلن کامرون،  از آن  بود. پس 
روديگر اشميت و.. به تحقيق و خوانش کتيبه ادامه دادند 
و پژوهشگران ايراني نيز به تدوين يافته ها کمک کردند تا 
در نهايت اطالعات مفيدي پيرامون چرايي برپايي يادمان 

بيستون و هويت پيکره هاي آن به دست آمد. 
آغاز مطالعة نقش برجسته بيستون در زمان پهلوي اول 
توسط ارنست هرتسفلد انجام گرفت. او تحقيقات فراواني 
و  هنر هخامنشي  ويژه  به  و  ايران باستان  هنر  زمينة  در 
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نقش برجسته  هاي آن انجام داد و کتابي با همکاري فر. سار، 
در مورد نقش برجسته هاي صخره اي ايران باستان به چاپ 
رساند. هرتسفلد مناطق اطراف بيستون را دروازة آسيا 
مي ناميد و کتابي نيز با اين نام منتشر کرد که بررسي هاي 
اولية مفيدي پيرامون يادمان بيستون در آن ديده مي شود. 

اين کتاب به زبان آلماني و داراي اين مشخصات است:
Herzfeld, E (1920). Am Tor von Asien: 

Felsdenkmale aus Irans Heldenzit. Berlin: D. 

Reimer.

ميداني  مطالعة  به  لوشاي  هاينتس  هرتسفلد،  از  پس 
نزديک  از  او  (۱۹۶۳-۱۹۶۴م).  پرداخت  بيستون  يادمان 
را  بيستون  نقش برجسته  نقوش و ويژگي هاي تصويری 
بررسي کرد و تحقيقات خود را در مقاله اي که اکنون نيز از 
مهمترين منابع بصري يادمان بيستون به شمار مي رود، به 

زبان آلماني با اين مشخصات به چاپ رساند:
Luschey, H (1968). Studien zu dem Darius-

Relief von Bisutun. AMI n.F. 1, 63-94.

پس از آن، تقريبًا تمام پژوهشگران خارجي و داخلي که 
پيرامون هنر ايران باستان به خصوص هنر و تمدن هخامنشي 
بيستون  نقش برجسته  به  نيز  اشاره هايي  کردند،  مطالعه 
داشته اند. واندنبرگ، ويستهوفر، ماري کخ، استروناخ و.. از 
جمله محققيني هستند که پژوهشهاي مفيدي در اين زمينه 
انجام داده اند. اما از مهمترين بررسی ها پيرامون پيشينة 
نقوش و ويژگي هاي بصري نقش برجسته بيستون توسط 
مارگارت کول روت انجام شده است. روت در کتاب خود 
 (۱۳۹۷) هنر هخامنشي»  در  پادشاهي  و  عنوان «شاه  با 
انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، به جايگاه پادشاهان و 
شمايل نگاري در هنر رسمي هخامنشي (نقش برجسته ها) 

پرداخته است. در اين کتاب مقايسه و بررسي هاي مفيدي 
از هنر  تأثيرپذيري آن  پيرامون نقش برجسته بيستون و 

مصر و بين النهرين ديده مي شود. 
اهداف  از  که  نيز  قرص بالدار  پيکره  هويت  مطالعة 
به  توجه  با  دارد.  مفصلي  پيشينة  است،  پژوهش حاضر 
بيان کنندة دو  اثر مهم که  تنها به دو  محدوديت موجود 
ديدگاه پرطرفدار در اينباره است اشاره مي شود. عليرضا 
شاپور شهبازي در کتاب خود با عنوان «جستاري دربارة 
يک نماد هخامنشي» (۱۳۹۰) نشر شيرازه، بر فره شاهي/

اثبات  براي  او  داليل  کرده؛  تأکيد  نماد  اين  بودن  خورنه 
نظر خود، مبتني بر پيشينة بصري و نمادين اين نقشمايه 
نبوده است. ابولعالء سودآور نيز در کتاب خود با عنوان 
«فرة ايزدي» (۱۳۸۳) نشر ميرک، بر اهورامزدا بودن اين 
نماد و فره بودن قرص بالدار تأکيد کرده است. روش تحقيق 
دورة  نقوش  بررسي  با  معکوس،  صورت  به  سودآور 
اسالمي تا دورة هخامنشي صورت گرفته  و داليل او نيز 
براي اثبات نظر خود، کمتر مبتني بر پيشينة بصري اين 
نقشمايه  است. تفاوت پژوهش حاضر اين است که تنها به 

جايگاه اين نماد در يادمان بيستون نظر دارد.
علي اصغر سلحشور نيز در پايان نامه کارشناسي ارشد 
نقش برجسته هاي  تحليل  و  «بررسي  عنوان  با  خود 
هخامنشي در ايران از ديدگاه اتنوماتمتيک و شمايل شناسي» 
(۱۳۹۳) با راهنمايي دکتر فرشيد ايرواني قديم از دانشگاه 
هنر اصفهان، اشاره اي به نقوش و ويژگي هاي تصويری 
نقش برجسته بيستون داشته است. با اينحال، مقالة حاضر 
در نقد تحقيقات پيشين تنظيم نشده  بلکه تالش دارد تا از 
زاويه اي خاص، برخي از شاخصه هايي که در تحقيقات 
با  و  منظم   شکل  به  را  بوده اند  توجه  مورد  کمتر  قبلي 

.URL1 :تصوير۱. نقش برجستة بيستون. مأخذ 



دغدغه اي جديد بررسي نمايد.

يادمان هاي مصور پيروزي پادشاهان
تاريخ هنر  پيروزي شاهان که در  يادمان مصور  اولين   
حدود  (مصر  است  نارمر  سنگي  لوح  مي کند،  جلوه گري 
۳۰۰۰ ق.م). با اين وجود، تصاوير قديمي تري نيز در اين 
زمينه باقي مانده اند که از اهميت چنداني برخوردار نيستند. 
يادمان هاي پيروزي پادشاهان ابتدا بر روي لوح (استل) 
هاي سنگي و وسايل تزئيني، سپس بر روي صخره هاي 
طبيعي و در نهايت بر روي ديوار معابد و کاخ ها به تصوير 
درآمد. برخي مواقع کتيبه اي همراه اين يادمانها وجود دارد 
که توضيحاتي (مختصر-زياد) پيرامون هويت شاهِ پيروز 

و چرايي برپايي آنها ثبت کرده است. 
 يادمانهاي به جا مانده از دوران پيش از هخامنشي، 
از  ايران هستند،  و  بين النهرين  تمدنهاي مصر،  به  متعلق 
ساير تمدنهاي ديگر تصوير قابل مالحظه اي در اين رابطه 
به دست نيامده است. از اقوام ايراني تنها چند نقش برجسته 
صخره اي در منطقة سرپل ذهاب باقي مانده  که مربوط به 
پيروزي شاهان و حاکمان محلي است. دو يادمان صخره اي 
نيز از شاهان آشوري در مناطق غربي ايران  به دست آمده 
است. نکتة قابل توجه اين است که در نقش برجسته هاي 
صخره اي عيالم، اشاره اي به پيروزي پادشاهان نشده است 
و تنها تصاويري ناقص از پيروزي و اسارت دشمن، در 

هنر عيالم ديده مي شود. 

طرح کلي نقش برجسته بيستون
 بخش مربوط به نقش برجسته بر سطح قابي مستطيل شکل 
به ابعاد حدود ۵/۵× ۳ متر و بر روي صخره اي با ارتفاع 
تراشيده شده است  بيستون  کوه  بر سينة  متر  حدود ۶۰ 
به  رو  تنومند  و  بزرگ  قامتي  با  داريوش  (تصوير١). 
سمت راست ايستاده و پاي چپ خود را بر پيکر مردي 
نهاده که دستهايش را ملتمسانه به سوي شاه بزرگ باال 
برده است. مرد ياد شده گئومات ياغي، مدعي تاج و تخت 
هخامنشي است که داستانش  را افزون بر کتيبه، هرودوت 
( روت، ١٣٩٧: ١٨٨،١٨٩).  کرده اند  نقل  نيز  کتسياس  و 
فرمانروايي  نشان  که  را  کماني  چپ،  دست  با  داريوش 
است نگهداشته و دست راست خود را تا مقابل صورت 
باال آورده است (ويسهوفر،٣٣:١٣٧٨). در پشت او دو مالزِم 
مسلح ايستاده اند که اولي کمان و نفر دوم نيزه در دست 
دارند. در مقابل داريوش، ُنه ياغي اسير با دستان بسته در 
حالي صف بسته اند که گردنشان با طناب به يکديگر وصل 
شده است. در مرکز و باالي صحنه، پيکره کوچک مردي 
شبيه به داريوش درون قرص بالدار قرار دارد. او رو به 
داريوش، دست راست خود را تا مقابل صورت باال آورده 
و با دست ديگر حلقه  اي را به سمت داريوش گرفته است. اين 
قاب، تصوير کلي از نقش برجسته بيستون بود که به عقيدة 

بيشتر محققين، برگرفته از طرِح کلي نقش برجسته آنوبانيني 
است. با اين وجود، به منظور محقق شدن اهداف پژوهش، 
ويژگی های  يا  عناصر  نقشمايه ها،  از  هرکدام  ادامه  در 
اين اين طرِح کلي به صورت جداگانه مورد بررسي قرار 

خواهند گرفت.

نقشماية پادشاه پيروز
 داريوش با قامتي بزرگتر از ديگران رو به سمت راست 
ايستاده و پاي چپ خود را بر سينة اصلي ترين دشمن خود 
(گئومات) گذاشته و با دسِت چپ کمان فرمانروايي خود 
را نگه داشته است. نقشمايه فيگوراتيوي که در اينجا ديده 
يادمان هاي صخره اي  تمام  نيز در  اين  از  مي شود، پيش 
پيروزي (منسوب به) شاهان ايراني به تصوير درآمده بود. 
با اينحال مي بايست ريشة اين نقشمايه را در هنر اکد و لوح 

سنگي نارام سين جستجو کرد. 
از کتيبه لوح نارام سين مشخص شده که اين يادمان 
به مناسبت بزرگداشت پيروزي اين پادشاه بر لولوبي هاي 
 :۱۳۷۷ (مورتگات،  شده است  برپا  ايران  غرب  ساکن 

.URL2:تصوير۲. لوح نارام سين. موزه لوور. مأخذ 

پژوهشي بصري در پيشينه، ويژگي ها 
و بازنمايي نقوش تمدنهاي ديگر در 

نقش برجسته بيستون/   ١٣٩-١٦١



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۴۳

فصلنامة علمي نگره

از  بزرگتر  قامتي  با  اکد،  تنومند  پادشاهِ  ۹۸)(تصوير۲). 
را  پاي چپ خود  ايستاده و  به سمت راست  ديگران رو 
او  داده است.  قرار  دو کشتة دشمن  برهنة  پيکر  بر روي 
با دست چپ و به شکلي خاص، کمان شاهي را به سينة 
خود چسبانده و با دست ديگر سالحي را نگه داشته است. 
او  پشت  در  نارام  سين  پيروزمند  همراهاِن  اينحال،  «در 
ايستاده اند و يکي از افراد دشمن که در روبروي او زانو 
زده، مي کوشد نيزه اي را که به گلويش فرو رفته بيرون 
بکشد. ديگري ملتمسانه از او امان مي طلبد و دو تن ديگر از 

صخره آويزانند» (ديويس، ۱۳۸۸: ۱۰۶). 
تصوير لوح نارام سين در ساليان بعد توسط يکي از 
پادشاهان سلسله سوم اور بر روي ديوار صخره اي در 
بازنمايي قرار  دروازة آسيا در نزديکي دربند غار مورد 
گرفت تا از اين طريق خاطرة پيروزي بر لولوبي ها زنده 
نگهداشته شود» (مورتگات، ۱۳۷۷: ۱۰۰). اين نقش برجسته، 
روي  بر  شاهان  پيروزي  مصور  يادمان  قديمي ترين 
صخره هاي طبيعي است و اهميت ويژة آن در آغازگري 
سنت برپايي نقوش صخره اي پيروزي پادشاهان و الگو 

قرار گرفتن براي يادمانهاي پيروزي شاهان در ايران است. 
اين نقش برجسته، مختصر  به نمايش درآمده در  صحنة 
شدة لوح نارام سين است که تنها نقشمايه فيگوراتيو آن 
بازنمايي شده است با اين تفاوت که در اينجا اجساد دشمن 
از آنها در زير يک پاي شاِه  کوچکتر هستند و هر کدام 
پيروز قرار گرفته اند (تصوير۳). «از آنجاييکه هنوز در آن 
بود،  به قدرت تصاوير در ميان مردم رايج  اعتقاد  زمان  
شايد گمان مي کردند تا زمانيکه تصوير پادشاه در حال پا 
نهادن بر پيکر دشمن به خاک افتاده باشد، قوم مغلوب توان 

گردنکشي مجدد را نخواهد داشت» (گامبريج، ۱۳۷۹: ۶۰).
اين نقشمايه فيگوراتيو مجددًا «در ساليان بعد، همزمان 
با دورة ايسين اول (۱۷۹۴-۲۰۱۷ ق.م)، در چهار نقطه از 
گلوگاه سرپل ذهاب (کرمانشاه) بر روي صخره هاي طبيعي 
بازنمايي شد. مهمترين و مفصل تريِن آنها، نقش برجسته 
(شاه  آنوبانيني  انتصاب  و  پيروزي  که  است  آنوبانيني 
مي کند»  روايت  اکدي  کتيبه اي  با  همراه  را  لولوبي ها) 
نقشمايه  همان  نيز  اينجا  در  (واندنبرگ، ۱۳۹۷: ۱۳-۱۲). 
فيگوراتيو ديده مي شود با اين تفاوت که شاهِ پيروز، پاي 
دشمن  زندة  افراد  از  يکي  برهنة  پيکر  روي  بر  را  خود 
گذاشته است (تصوير۴). «در مقابل آنوبانيني، الهه ايشتار 
(الهه عشق و جنگ اکد) ايستاده و دو اسير زانو زدة برهنه 
را به همراه خود آورده ؛ طنابي در دست الهه قرار دارد که 
با عبور از حلقه هاي متصل به بيني دو اسير، آنها را به هم 
وصل کرده است» (همان،۱۲۲). آنوبانيني تنها دامن به تن 
دارد و باالتنة او برهنه است. شمايل و پوشش آنوبانيني 
(شامل دامن و کاله) و سالح او، همچنين شمايل و پوشش 
الهه ايشتار (لباس پشمي و کاله شاخدار)، اکدي/سومري_

اکدي است (رضايي نيا،۸۸:۱۳۸۶). 
همان  مشابه  پل ذهاب،  سر  ديگر  نقش برجستة  سه 
نقش اول (آنوبانيني) هستند که به شکل خالصه شده و 
تغييريافته بازنمايي شده اند. عالوه بر اين، دو نقش برجستة 
به  و شبيه  زماني  دورة  همين  به  متعلق  تقريبًا  که  ديگر 
يادمان هاي سرپل ذهاب هستند، در آنسوي مرز عراق يافت 
شده اند. وجه اشتراک همة اين نقش برجسته ها در استفاده 
از نقشمايه فيگوراتيو اکدي است که در آنها، پادشاهِ پيروز 
رو به سمت راست ايستاده و پاي چپ خود را بر پيکر 
دشمن به خاک افتاده گذاشته است. از جمله تفاوتهاي نقوش 
ديگر با نقش برجسته آنوبانيني در عدم وجود دشمناِن اسير 

و نمايش شاهاِن پيروز بدون ريش و محاسن است.
اگرچه يک نقشمايه فيگوراتيِو مشابه و مشترک در لوح 
ايراني  يادمان هاي  و  غار  دربند  نقش برجسته  نارام سين، 
وجود دارد، اما نقشمايه بازنمايي شده در نقش برجسته 
نقش برجسته  و  ايراني  نمونه هاي  به  شبيه  بيستون، 
پاي  پيروز  شاهِ  ايراني،  يادمان هاي  در  است.  آنوبانيني 
خود را تنها بر روي سينة يکي از افراد زندة دشمن گذاشته  
است، در حاليکه در يادمان هاي پيشين بين النهرين، پيکر 
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در  دارد.  قرار  پيروز  پاي شاهِ  زير  در  دشمن  کشتة  دو 
نقش برجسته هاي آنوبانيني و بيستون، دشمن مذکور با 
فيگور مشابهي به پشت بر زمين افتاده ؛ با اين تفاوت که 
دشمن آنوبانيني برهنه است اما گئومات لباس پوشيده اي 
بر تن دارد. با اين وجود، بازنمايي از اين نقشمايه فيگوراتيو 
در يادمان بيستون، با سه تفاوت عمده نسبت به تمام موارد 

قبلي همراه شده است.
داريوش  کمان گيري  متفاوت  شيوة  در  اول  مورد 
است. اگرچه تمام پادشاهان، کمان خود را با دست چپ 
گرفته اند اما برخالف شاهان قبلي که آن را در مقابل سينه 
نگه داشته اند، داريوش کمان شاهي را عمود بر روي پاي 
جلويي خود قرار داده و باالي آن را در دست گرفته است. 
اين شيوة کمان گيري در برخي تصاوير مربوط به شاهان 
آشوري و همچنين در تصوير مرِد جنگجو در جام طاليي 
حسنلو نيز ديده مي شود. با اين تفاوت که در نمونه هاي 
پيشين، قوس کمان به سمت داخل بدِن نگهدارندة آن است 
اما قوس کمان داريوش رو به بيرون بدن اوست. عالوه بر 
اين، به نظر مي رسد در تمام موارد قبل، انتهاي کمان بر روي 
زمين قرار دارد نه بر روي پاي جلويي (تصوير٥). شيوة 
کمان گيري داريوش در بيستون، بعداز آن در نقش برجسته 
آرامگاه او و جانشينانش به نمايش درآمد و پس از آن در 

نقش برجسته قيزقاپان نيز مورد بازنمايي قرار گرفت.
تفاوت عمدة دوم در ژست دست راست داريوش است. 
داريوش دست راست خود را تا مقابل صورت باال آورده  
درحاليکه پادشاهان پيشين با دست راست خود سالحي را 
نگه داشته اند. ژست دست داريوش نشانة ستايش و درود 
به پيکره قرص بالدار است که او نيز در ارتباطي دوسويه 
دست راست خود را باال آورده است. اين حالت دست در هنر 
هخامنشي منحصر به  فرد است زيرا در مابقي تصاوير، کِف 
دست باال آمده به سمت داخل بدن است نه به سمت روبرو 
(مانند دست پيکره قرص بالدار). از ديرباز در هنر خاور 
نزديک، باال آمدن يک يا هر دو دست تا حوالي صورت به 
سمت فرد يا نماد مقدس، نشانة درود و تبرک، نيايش يا 
پرستش بوده است اما تنها در هنر مصر بوده که همواره 
اين وجود،  با  گرفته مي شد.  روبرو  به سمت  کف دست 
حالت دست داريوش متفاوت با نمونه هاي مصري است. 
در هنر رسمي هخامنشي، تنها پادشاه، پيکره قرص بالدار و 
وليعهد با اين ژست به نمايش درآمده اند که همواره با دست 
راست بوده است و به اين لحاظ با هنر نوآشوري و بابلي 
قرابت بيشتري دارد. «دست راست، دست قدرت و ضامن 
حيات است که به نشانة درود و تبرک باال برده مي شود» 
(کوپر، ۱۳۷۹:  ۱۵۶).  و باال بردن آن در هنر آشوری، نشانة 
احترام/ دعا يا پرستش بوده است  ( روت، ١٣٩٧: ١٧۶-

۱۷۷). شايان ذکر است که در تصوير مرد بالداِر پاسارگاد 
نيز شواهدي از اين ژست دست ديده مي شود.

او  پيکره نگاري داريوش است.  تفاوت عمدة ديگر در 

همانند ساير افراد بيستون، به صورت کامًال نيم رخ (سر، 
بدن و پاها در حالت نيم رخ از پهلو با يک پا جلوتر) نمايش 
داده شده است. اما در نمونه هاي قبلي، همواره شاهاِن پيروز 
با باال تنة تمام رخ و شانه هاي پهن به تصوير درآمده اند. 
برخی محققين ريشة اين نوع پيکره نگاري را به لوح نارمر 
نسبت داده اند که پس از آن، همواره فراعنه با باالتنة تمام رخ 
و شانه هاي پهن به نمايش درآمدند. اين ويژگي در بسياری 
از نقوش سومري، اکدي و تمام نقش برجسته هاي صخره اي 
با  مي خورد.  چشم  به  نيز  پژوهش  اين  در  شده  معرفي 
اينحال در هنر بين النهرين (به ويژه هنر آشوري) و هنر 
عيالم، تصوير پادشاهان با باالتنة نيم رخ  نيز وجود دارد. 
الزم به ذکر است که در هنر هخامنشي،  هيچگاه پادشاه 
(ايستاده يا نشسته) با باال تنة تمام رخ و شانه هاي پهن ديده 

نمي شود. 
در مجموع، ميتوان نقشمايه فيگوراتيو پيروزي داريوش 
در بيستون را برگرفته از نقش برجسته آنوبانيني دانست 
که با برخي ويژگي هاي تصويری_ نمادين هنر نوآشوري 

تلفيق شده  و در شکلي منحصر به فرد بازنمايي شده است.

داريوش پادشاِه پيروز پارسي
برطبق سنتي ديرين که احتماًال شروع آن از لوح پيروزي 
نارمر بوده، براي تأکيد بر بلندمرتبگي و اقتدار پادشاهان، 
افراد پيرامونشان نشان  از  آنها را بزرگتر و باشکوه تر 
نبوده،  پايداري  ثابت و  اين بزرگ نمايي ويژگي  مي دادند. 
به عنوان مثال «در هنر آشوري، تنها در نقوش قرن هفتم 
مي شود»  ديده  از سايرين  بزرگتر  پادشاه  که  است  ق.م 
مواقع  برخي  در  (Lehmann et al,2019:34). همچنين 

تصوير۴. طرح نقش برجسته آنوبانيني. مأخذ: واندنبرگ،۱۳۹۷: 
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(در هنر مصر و عيالم) اين بزرگ نمايي به شکلي افراطي 
تحت  که  هخامنشي  رسمي  هنر  در  شده است.  پردازش 
نظارت مستقيم پادشاهان بود، همواره پادشاه بزرگتر و 

برتر از ديگران در صحنه حضور دارد.
در نقش برجسته بيستون نيز تصوير داريوش بزرگتر، 
باشکوه تر و مفصل تر از ديگران و در کانون صحنه ديده 
مي شود. او تاج مخصوِص باريِک کنگره داري بر سر دارد 
که بطور متناوب آراسته به ستاره هاي هشت پِر داخل دايره 
و غنچه هاي نيلوفر دوتايي (رو به باال و پايين) است. «اين 
طرح، منشأ فنيقيه اي دارد اما در ظروف بدل چيني و مفرغي 
عيالم نيز به کار رفته  که احتماًال همانند کنگره ها معنايي 
تاج  کنگره هاي  (پرادا،۱۳۸۳: ۲۲۷).  داشته است»  خجسته 
داريوش همانند کنگره هاي تخت جمشيد چهار پله  دارند، «اين 
پله ها ارتباط بين زمين و آسمان را نشان مي دهد و بنابراين 
مي تواند نشانگر ارتباط با خداوند و دريافت موهبت الهي 
باشد» (Root,2013:41). دکتر فن گال متذکر شده  که در 
نقوش رسمی هخامنشی، داريوش همواره تاج کنگره دار بر 
سر دارد (جز آنهاييکه در لباس مصري بوده )(ُرف، ۱۳۸۱:  
۱۴۷) اما هيچکدام از آنها تزئيناتي به اين شکل ندارند. در 
بر هنر هخامنشي در  داريوش، عالوه  پيروزي  تاج  واقع 
سرتاسر هنر باستان نيز منحصر به فرد است. «تاج همواره 
نماد سلطنت، قدرت، پيروزي و نيل به افتخارات بوده است» 
از  ديگر  افراد  برخي  نيز  آن  از  پيش  (هال، ۱۳۸۷: ۲۳۳). 
جمله شاهان و عالي رتبه گان آشوري با سربندهاي مزين 
به نمايش درآمده بودند اما سربند آنان فاقد کنگره  و به 

پيشاني بند شبيه است (تصوير٦). 
موي سر داريوش در قسمت باال تقريبًا صاف است و 
در پشت، با بافتي ِفردار به صورت گرد جمع شده است. «اين 
تصوير، آغازگِر تغيير پردازش موي صاف در پيکره هاي 
نوعي  به  موجدار،  افقي  ايجاد شيارهاي  از شيوة  ايراني 
خطوط نسبتًا مجعد عمودي بود که درست در زير دايرة 
کوچک باالي سر داريوش ظاهر شد (کرتيس،٦٩:١٣٩٣). 

پردازش موي داريوش، شبيه به برخي نقوش نوآشوري 
است با اين تفاوت که موي آشوريان در پشت سر حالتي 
نيز  داريوش  چهارگوش  و  بلند  ريش  دارد.  چهارگوش 
به مانند تصاوير آشوري از دو قسمت تشکيل شده است. 
قسمت بااليي، بافت ِفر مانندي شبيه موهاي جمع شدة پشت 
سر او دارد و قسمت پاييني از بافت متفاوتي تشکيل شده 
که بوسيلة نوارهايي موجدار به سه بخش تقسيم شده است. 
در  ريشه  پادشاهان،  قسمتي  دو  و  پهن  ريِش  پردازش 
در  آن  اولية  که شکل  دارد  اور  و سلسلة سوم  اکد  هنر 
نقش برجسته دربندغار و پس از آن در تصوير آنوبانيني 
نيز ديده می شود. در مجموع، چهره و آرايش داريوش در 
اين صحنه تا حدود زيادي تأثيرپذيرفته از شمايل پادشاهان 
اواخر دورة نوآشوري است (تصوير٦). «چهرة پادشاهان 
آشوري، آرماني و شبيه به خدايان نمايش داده مي شد تا از 
اين طريق بتوانند مشروعيتي الهي براي خود کسب کنند» 

(موسوي،١٤٩:١٣٩٠).  
نظر  طبق  بر  دارد.  تن  بر  پارسي  لباس  داريوش 
و  گئومات  مسلح،  مالزم  دو  داريوش،  لباس  استروناخ، 
پيکره قرص بالدار، قديمي ترين تصوير از جامة چند اليه و 
ُپرچين پارسي است که (در آن زمان) با طرح طبيعت گرايانة 
درآمد  نمايش   به  بيستون  حجاران  توسط  متفاوتي 
(کرتيس،۶۸:۱۳۹۳). مشخص شدن بازوان و ماهيچه ها از 
زير لباس و ترسيم چين هاي منظم از ويژگي هاي اين سبک 
است که تقريبًا بطور همزمان در هنر يونان نيز (با تفاوت) 
بلنِد  لباس   .(Frankfort, 1946: 9) مي شد  برده  کار  به 
فراخ و رسمي پارسي، آستين هاي بلنِد گشاد و آويخته  اي 
دارد، کمربندي در ميان آن ديده مي شود و احتماًال دو تکه 
بوده است. در قسمت جلوي دامن آن، سجافي با چين هاي 
صاف وجود دارد که در پايين به طرح مواِج ُامگا شکلي 
اين  ابتدايي  نمونة  بيستون،  يادمان  در  مي شود.  منتهي 
پوشش به تصوير درآمده اما در تخت جمشيد پردازش بهتر 

و کاملتري از اين لباس صورت گرفته است. 
رداي پارسي تا اواخر سلطنت کوروش وجود نداشت 
(Curtis and Simpson,2005:271). برخي محققين عقيده 

دارند که جامه پارسي از لباس عيالمي ها اقتباس شده  اما 
در هيچ يک از نقوش پيش از هخامنشي (در نقوش عيالمي 
و آشوري)، عيالميان با پوششي شبيه رداي پارسي ديده 
نشده  اند. در واقع لباس مرد بالداِر پاسارگاد، مشابه لباس 
سلطنتي عيالميان  است. نقش برجسته صخره اي سکاوند نيز 
که داراي تصوير نيايشگري با لباسي شبيه رداي پارسي 
است، به مانند ساير نقوش صخره اي ديگري که پيش از اين 
به مادها نسبت داده مي شد، اکنون متعلق به اواخر دورة 
هخامنشي يا پساهخامنشي دانسته مي شود (کخ، ۱۳۷۶: 

۳۳۸؛ واندنبرگ، ۱۳۹۷: ۳۲؛ روت، ۱۳۹۷: ۱۸۱). 
و  مردمان  ميان  تفاوت  نزديک،  خاور  هنر  در 
حکومتها غالبًا بر اساس نوع لباس آنان مشخص مي شد 

تصوير۵. قسمتي از ابليسک سياه شلمانصر سوم، موزه بريتانيا.
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مصريان  شمايل  و  تاج  پوشش،   .(Porada, 1985: 822)
به ويژه فراعنه و خدايان آنها همواره متفاوت تر از ديگر 
با  نيز  آشوري  پادشاهان  و  خدايان  بود.  ها  سرزمين 
يعني  بين النهرين  پيشين  حاکمان  از  متفاوت،  پوششي 
سومري ها و اکدي ها متمايز شده اند. هيتي ها نيز با لباس، 
تاج  و چکمه هاي مخصوص خود به نمايش درآمده اند. اين 
ويژگي در هنر ايران هم به خوبي نمايان است. آنچه که 
در نگاه اول، نقوش رسمي عيالمي، هخامنشي و ساساني 
از هم متمايز مي کند، نوع پوشش و شمايل پادشاهان و 

اطرافيان آنهاست. 
براي شاهنشاهي بزرگ هخامنشي که ايدئولوژي جديد 
و متفاوتي را براي ادراة سرزمينهاي وسيع خود به ارمغان 
آورده بود، ضرورت داشت تا نقوش و تصاوير خود را 
از تصاوير حکومتهاي پيشين مجزا کند. «داريوش پس از 
رسيدن به قدرت بر ايراني بودن حکومت خود اصرار داشت. 
او شماري از نمادهاي قدرتمند تصويری را گسترش داد تا 
هويت جديِد بومي را در نظام شاهنشاهي هخامنشي ايجاد 
پارسي  درباري  رداي  بنابراين  پارسي).  خط  (مانند  کند 
لباس  به عنوان  بود،  ابداع شده  را که در زمان کوروش 
 Curtis and Simpson, ) «رسمي هخامنشيان معرفي کرد

2005:271) و به نمايش آن در نقوش اصرار ورزيد. 

بنابراين در يادمان بيستون، تصوير داريوش و حاميان 
بر  تأکيدي  هستند،  پارسي  بومي  رداي  به  ملبس  که  او 
پيروزي و اقتدار يک پادشاه ايراني است. پس از آن نيز، 
همواره شاهان هخامنشي تصوير خود را با همين لباِس 
مخصوص به نمايش درآوردند و بر اين اساس، نمايش 
شاه و اطرافيان او که ملبس به جامه پارسي بودند، به يکي 
از مهمترين ويژگي هاي تصويری هنر رسمي هخامنشي و 
متمايز کنندة نقوش آنها از ساير نقوش پيشين تبديل شد. 
بيشتر  زماني  بيستون  در  داريوش  پارسي  رداي  اهميت 
بيندازيم.  آنوبانيني  يادمان  به  نگاهي  که  مي شود  نمايان 
به عنوان شبيه ترين نمونه و در  آنوبانيني  نقش برجسته 
فاصلة مکاني کمي از نقش برجسته بيستون، تصويري غير 
بومي از پيروزي پادشاه را به دليل پوشش بين النهريني 
آنوبانيني و الهة حامي او، نمايش داده است. از اينرو اگر تا 
کنون کتيبه اکدي اين يادمان که نام آنوبانيني را به عنوان 
شاهِ پيروز لولوبي ذکر کرده رمزگشايي نشده بود، احتماًال 
اين  ايران،  خاک  در  موجود  آشوري  يادمان  دو  مانند 
نقش برجسته نيز يادماني از پيروزي شاهان بين النهريني 

به شمار مي رفت.
در مجموع، عليرغم اينکه سيماي داريوش در بيستون 
و  متمايز  تصوير  اما  است  نوآشوري  نقوش  از  متأثر 
متفاوتي را از يک پادشاه پيروز نشان مي دهد. اين تفاوت و 
تمايز به دليل پوشش بومي (لباس پارسي) داريوش و تاج 
ويژة اوست. تنوع پوشش رهبران اقوام شورشي، در مقابل 
لباس پارسي داريوش و حاميان او، داريوش را به عنوان 

يک پادشاه مقتدر ايراني و شاهنشاهِ سرزمينهاي مختلف 
نشان داده است.

پيکرة قرص بالدار
متشکل  نمادي  بيستون،  نقش برجسته  مرکز  و  فراز  در 
از قرص بالدار و نيم  پيکره کوچک مرد پارسي درون آن 
ديده مي شود. در هنر هخامنشي، اين نماد ابتدا در يادمان 
بيستون به تصوير درآمد و پس از آن با ويژگي هاي تقريبًا 
و  داريوش  آرامگاه  نقوش  در  متفاوت)  تاج  (با  مشابهي 
جانشينان او بازنمايي شد. عالوه بر اين با تغييراتي که 
بيشتر در قسمت بالها و گاهي دو زائدة پاييني آن بوجود 
آمد، در نقوش تخت جمشيد نيز مورد بازنمايي قرار گرفت. 
بر روي ُمهرهاي هخامنشي نيز شکلهاي متنوعي از آن ديده 
مي شود.اینگونه به نظر می رسد  که الگوی بدون پيکرة آن 
(قرص بالدار) نيز پس از برپايي يادمان بيستون در آثار 
هخامنشي به کار برده شد. در بين پژوهشگران اجماعي در 
خصوص چيستي اين نماد حاصل نشده است. اهورامزدا، 
فر ه شاهي و فروهر، از جمله مواردي هستند که محققين در 
مورد چيستي آن عنوان کرده اند که در اين ميان به ترتيب 
اهورامزدا و فره  شاهي طرفدار بيشتري دارند. داريوش 
در کتيبه بيستون به فراواني از اهورامزدا به عنوان خداي 
برتر و آفريننده ياد کرده و پيروزي و سلطنت خود را به 
خواست او دانسته است. اما در يادمان بيستون و ساير 
نوشته هاي هخامنشي هيچ اشاره اي به فره  شاهي و فروهر 
 نشده است. بنابراين محتمل است اين مفاهيم، در ادوار بعدي 
که کيش زرتشت به صورت مدون و مکتوب تهيه گشت، 

پديد آمده باشند. 
تصوير اين نماد در يادمان بيستون به اين شکل است که 
پيکره آن به صورت نيم رخ با دو سوم بااليي بدن از دورن 
قرص بالدار بيرون آمده (گريسون،   ١٣٩٩:  ٦٥) و مابقي آن 
در پايين به شکل ُدم پرنده ادامه يافته است (تصوير٧). او 
رو به داريوش دارد و با دست چپ، حلقة قدرت و سطنت 
را به سمت شاهِ پيروز گرفته و دست راست خود را به 

 -:URL۱ تصوير۶. سمت چپ، تصوير داريوش در بيستون. مأخذ
سمت راست، تصوير آشوربانيپال در نقش برجسته ديواري، موزه 
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پژوهشي بصري در پيشينه، ويژگي ها 
و بازنمايي نقوش تمدنهاي ديگر در 

نقش برجسته بيستون/   ١٣٩-١٦١

کخ، ١٣٧٦: ٣٣٨؛ واندنبرگ، ١٣٩٧:)
(٣٢؛ روت، ١٣٩٧: ١٨١



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۴۷

فصلنامة علمي نگره

نشانة احترام و پيوندي دوسويه باال آورده است. او ريش 
بلنِد چهارگوِش بدون تزئين و سر بزرگي دارد که موهايش 
پارسي  «جامه  شده اند.  جمع  گرد  صورت  به  پشت  در 
درباري بر تن دارد که کمربندي روي آن بسته شده  و يک 
 چين عمودي در قسمت پايين آن وجود دارد. تاج او همانند 
تاج خدايان متأخر بين النهرين، شاخهايي به صورت نيم رخ 
داشته که تخريب شده اند. بر باالي اين تاج، نماد ايشتار 
(ستاره هشت پر درون دايره) قرار دارد که در طرح اوليه 
وجود نداشته و بعدًا به آن اضافه شده است» (همان:۶۵،۶۶).  
در دو طرف قرص مرکزي، دو بال مستطيل شکل، شبيه 
برخی به نمونه هاي ايراني و برخي نمونه هاي بين النهريني 
و اورارتويي قرار دارد که از نوارهاي مواِج افقي بر روي 
يکديگر تشکيل شده اند. «بر روي بالها و اطرف پيکره، دو 
زائده مارپيچ کوچک قرار دارد که احتماًال بازنمايي تغيير 
 Luschey,) بوده اند»   مصري  اورائوس هاي  از  يافته اي 
نيز  نوآشوري  نمونه هاي  در  زائده  دو  اين   (1968:83

ديده مي شوند. در قسمت پايين بال، دو زائدة مواِج بزرگ 
قرار دارد که در انتها به سه شاخة کوچک ختم شده اند. 
نشانة  آشوري  هنر  در  زائده  دو  اين  لوشاي،  عقيدة  به 
جريان آب بوده اند  (Ibid) و تنها بر روي  برخي ُمهرهاي 
آشوري_ بابلي و برخي نمونه هاي اورارتويي ديده مي شود 

(تصوير۸)(در اينجا قرص بالدار با پيکره منظور است).
شکل  به  نماد  اين  منشًا  محققين،  بيشتر  باور  به 
قرص خورشيد بالدار (بدون پيکره) از هنر مصر در هزارة 
سوم ق.م، و نمادي از خدايان هوروس و رع بوده است. «از 
آنجاييکه فرعون با هوروس و رع پيوند داشت، اين نقشمايه 
به شکل نمادي سلطنتي درآمد و پس از آن به عنوان محافظ 
در باالي ورودي معابد نمايان شد» (هال،۱۳۸۷: ۷۴). از 

مصر به نزد سوري ها و هيتي ها راه يافت (اوايل هزارة دوم 
ق.م) و پس از آن از طريق ميتاني ها به هنر آشوري و بابلي 
 .(Black and Green,2003:185,186  ) «انتقال پيدا کرد
در فرآيند انتقال قرص بالدار از مصر به سرزمينهاي ديگر 
خاور نزديک، در تصوير و گاهي در معناي آن نيز تغييراتي 
بوجود آمد. دالي پژوهش مفصلي پيرامون قرص بالدار در 
داده است.  انجام  اول ق.م  اواخر هزارة دوم و هزاره  آثار 
نقاط  نام هاي گوناگوني را براي قرص بالدار در برخي  او 
خاور نزديک شناسايي کرده است که تقريبًا تمام آنها براي 
خورشيد_ خدا به کار برده مي شدند و پيوندهايي با سوگند 
وفاداري به پادشاهان داشته اند. بر طبق نظر او، از زمان 
به  وفاداري  سوگندهاي  هلني  دورة  تا  هيتي  امپراطوري 
پادشاه، در اين منطقه وجود داشته  و اغلب زمانيکه بطور 
مستقيم به اين سوگندها نياز بود، اين نماد به نمايش در 

 (Dalley, 1986, 98-101) . مي آمد
ديگر،  سرزمينهاي  و  مصر  در  قرص  بالدار  بنابراين، 
نشاني الهي- سلطنتي بود که توسط پادشاهان براي منافع 
سياسي و تبليغاتي از آن بهره گرفته مي شد. ملک زاده بياني 
در کتاب خود تصويري از قرص بالدار متعلق به شوش در 
هزاره دوم ق.م معرفي کرده  که ميتوان آن را قديمي ترين 
نمونة ايراني اين نقشمايه دانست (تصوير۹). عالوه بر اين در 
آثار به دست آمده از حسنلو (هزارة اول ق.م) نيز تصاويري 

از قرص بالدار وجود دارد. 
بنا بر شواهد موجود، اولين نمونه از همراهي پيکره 
انساني در درون قرص بالدار، مربوط به نقوش نوآشوري 
قرن ۹ ق.م است. در اين ترکيب جديد، پيکره کوچک مردي 
شبيه شاهان آشوري با تاج شاخدار خدايان و پايين تنه اي 
شبيه ُدم پرندگان درون قرص بالدار قرار گرفت (تصوير۱۰). 

.URL1تصوير۷. نماد قرص بالدار با پيکره در بيستون. مأخذ.URL4 تصوير۸. اثر ُمهر نوآشوري. موزه بريتانيا. مأخذ



«اين پيکره نشانگر آشور، خداي بزرگ و محافظ کشور 
را نشانگر  نيز آن  (هال، ۱۳۸۷: ۷۴). عده اي  بود»  آشور 
(گريسون، ۱۳۹۹:  دانسته اند  (خورشيد_خدا)  َشَمش/ُاتو 
۸۷). وجه اشتراک اين دو عقيده، در خدا بودن اين پيکره 
و  مشروعيت  نشانة  بابلي  و  آشوري  هنر  «در  که  است 
محافظت پادشاه بود (Pritchar,  1954: 536). اين نقشمايه 
در هنر اورارتو نيز با کمي تأخير و «به عنوان نماد شيويني 

(خورشيد_ خدا) ظاهر شد» (پيوتروفسکي، ١٣٨٣: ٣٠٩).
قرار  اشاره  مورد  که  نقشماية  اين  پيشينة  بر  عالوه 
پيکره  گرفت، چند ويژگی و نشانة تصويری-نمادين در 
در  آنها  بررسي  که  مي شود  ديده  بيستون  قرص بالدار 
تشخيص هويت آن بي تأثير نخواهد بود. اين موارد شامل: 
جايگاه قرارگيري بر فراز پادشاه و در مرکز صحنه، حلقة 
منظور  به  است.  آن  باالي  ستارة  و  شاخدار  تاج  قدرت، 
روشن شدن اين بحث و در راستاي اهداف پژوهش، اشارة 
در  (الهي)  فراطبيعي  نمادهاي  نمايش  پيشينة  به  کوتاهي 

نقوش پيروزي پادشاهان مي شود.
با  پيروز  پادشاه  نارمر،   پيروزي  لوح  يک طرِف  در 
با  تاج دوکي سلطنت مصر عليا،  پوشش سنتي مصر و 
قامتي بزرگ رو به سمت راست ايستاده و «در صدد است 
دشمني را به عنوان قرباني بُکشد. در برابر او يک شاهين 
که نماد هوروس خداي آسمان و نگهبان پادشاه است، تکه 
زميِن انسان_ سري را به نشانة مصر سلفي به نزد او به 
اسارت آورده است. در باالي هر دو طرف لوح، دو سرديس 
گاو (نماد الهة هاثور) ديده مي شود که نظر مساعدي به 
اين  در  ۷۵)(تصوير۱۱).   :۱۳۹۱ (گاردنر،  دارند»  نارمر 
صحنه، تصوير خداياِن حامي (به شکل حيواني)، موجب 
پيوند نماديِن سلطنت نارمر با نيروهاي فراطبيعي (الهي) 
شده است. اين شيوة تبليغاتي و بهره گيري از نمادهاي الهي 
پادشاهان،  اقدامات و سلطنت  به  براي مشروعيت بخشي 
ادامه يافت که در معرفي  پس از آن نيز در هنر باستان 

قرص بالدار به آن اشاره شد.
پيروزي  يادمان  قديمي ترين  کرکسها،  سومري  لوح 
پادشاهان است که نمادهاي فراطبيعي انساني در آن به نمايش 
درآمده اند (تصوير۱۲). «در رديف باالي يک طرف اين لوح، 
شاهِ پيروز در پيشاپيش سپاهيان خود قرار دارد که بر روي 
اجساد برهنه و کوچک اندام دشمن رژه مي روند. تصاوير 
طرف ديگر لوح نشان مي دهد پيروزي بر دشمن، به دليل 
شرکت و حمايت خدايان بوده است» (پارو،۱۳۹۱: ۱۶۹). در 
رديف باال، خداي تنومند دولتشهِر پيروز که پوششي از نوع 
لباس شاهان دورة آغاز تاريخي بين النهرين دارد، دشمنان 
برهنة کوچک اندام را در يک تور به اسارت درآورده و با ُگرز 

بر سر آنها مي کوبد (مورتگات، ۱۳۷۷: ۸۳). 
به نقشمايه فيگوراتيو  نيز که پيشتر  نارام سين   لوح 
آن اشاره شد نخستين يادمان پيروزي است که خداياِن 
(تصوير۲).  داده است  نمايش  نجومي  شکل  به  را  حامي 

قرار  بزرگي   ِ ستاره هاي  لوح،  اين  قسمت  باالترين  «در 
دارند که نوري از آنها ساطع مي شود» (همان، ۱۰۰). اين 
ستاره ها نماد رب النوع هايي هستند که ضامن پيروزي در 
نيز  آن  از  پيش  اگرچه  (پارو،۱۳۹۱: ۲۱۰).  بوده اند  جنگ 
نمادهاي نجومي الهي بر فراز صحنه ها قرار گرفته بودند، 
اما براي نخستين بار در لوح نارام سين است که نمادهاي 
الهي در مرکز و باالي صحنه بر فراز پادشاه پيروز ديده 
مي شوند. اين جايگاه بعد از آن، در نقش برجسته آنوبانيني، 
ابليسک آشور بل_ کاال  ... تا نقش برجسته بيستون، همواره 
مخصوص نمادهاي نجومي خدايان يا نمادهای تلفيقی از 

آنها، باقی ماند. 
در نقش برجسته آنوبانيني نيز نماد نجومي الهه ايشتار 
(ستاره هشت پر درون دايره) در مرکز صحنه و بر فراز 
پادشاه قرار دارد. در اينجا هر دو شکل انساني و نجومي 
الهه ايشتار به عنوان ايزدبانوی جنگ و حامی پادشاه به 
تاج  خود،  انساني  شکل  در  ايشتار  است  درآمده  نمايش 
شاخدار خدايان متقدم بين النهرين (شاخهاي از روبرو) را 

بر سر دارد (تصوير۴).
 ويژگي مهم ديگر نقش برجسته آنوبانيني در نمايِش 
نمادين اعطاي حلقة قدرت/سلطنت توسط ايزدبانو به شاه 
پيروز است که در يادمان بيستون نيز بازنمايي شده است. 
احتماًال اين صحنه قديمي ترين نمونه از اين نوع تفويِض 
نمادين را نشان مي دهد. البته پيشتر نيز در صحنه اي از لوح 

نقش  از  پيکره، قرن ۹ ق.م. قسمتي  با  بالدار  تصوير۱۰. قرص 
.URL4برجستة ديواري آشور نو، موزه بريتانيا.مأخذ
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سنگي اور_نمو (سلسله سوم اور)، تصوير خدا با حلقة 
تفاوت  اين  با  (تصوير۱۳).  بود  درآمده  نمايش  به  قدرت 
که صحنة مذکور، ارتباطي به پيروزي و انتصاب پادشاه 
يک عصا  حلقه  همراه  نشسته،  تخت  بر  و خداي  نداشت 
(؟) نيز در دست خود نگه داشته  بود. قرارگيري همزمان 
حلقه و عصا در دست خدايان، همواره تا دورة آشور نو 
ادامه داشت و از آنجا  و تلفيق پيکره خدا با قرص بالدار 
بود که حلقه به تنهايي در دست خدای درون قرص بالدار 
قرار گرفت. براي نمونه ميتوان به «صحنة نماديِن اعطاي 
موهبت شاهي در نقاشي ديواري کاخ ماري (بابل قديم) 
اشاره کرد (تصوير۱۴). در اين صحنه ايزدبانوي ايشتار 
در حال اعطاي حلقة سلطنت و عصاي عدالت به شاه بابل 
است و پادشاه نيز در مقابل او دست راست خود را به 

نشانة احترام باال برده است (مجيدزاده، ۱۳۹۷: ۱۱۸). 
عالوه بر اين، در بسياری از نقوش ديگر نيز نمادهای 
الهی در کنار هم بر فراز صحنه نمايان شدند (تصویر۵). 
ابليسک شکسته آشور بل _ کاال (آشور ميانه) نمونه اي 

از اين آثار است (تصوير۱۵). در اين صحنه، شاه پيروِز 
آشور با قامت بزرگ رو به سمت راست ايستاده و «در 
دست خود گرز و کالف طنابي دارد که به دست اسيران 
وصل شده است.  در باالي صحنه و در کنار نمادهاي الهي 
آن  از  دست  دو  که  مي شود  ديده  قرص تابان  يک  ديگر، 
بيرون آمده و بسوي شاه دراز شده  است. يک دست کمان 
دارد و دست ديگر به نشانة تبرک و احترام به سمت شاه 
جلو آمده است. احتماًال اين صحنه نشانگر اعطاي نمادهاي 
قدرت (تير و کمان) از جانب خدا (َشَمش) به پادشاه پيروز 
آمده  بيرون  دو دست  ( روت، ۲۰۵:۱۳۹۷). تصوير  است» 
از قرص خورشيد، مقدمه اي براي قرارگيري پيکره خدا در 

درون قرص بالدار در دورة آشور نو به شمار مي رود.
همانگونه که مالحظه شد، همواره جايگاه نماد نجومي 
خدايان در باالي صحنه و بر فراز پادشاهان بوده است. 
قرص بالدار نيز به عنوان نمادي الهي_ سلطنتي، مرکب از 
قرص خورشيد و بال شاهين، از جايگاه مشابهي برخوردار 
بود (تصوير۵). پس از آن و با ترکيب پيکرة خدا با قرص 

:URL5 تصوير۱۲. طرح لوح کرکسها، موزه لوور. مأخذ: همان.تصوير۱۱.  طرح لوح نارمر، موزه قاهره. مأخذ 

تصوير۱۳. قسمتي از سنگ يادمان اورنمو، دانشگاه فيالدلفيا. مأخذ:  
.URL3

تصوير۱۴. بخشي از نقاشي کاخ ماري، موزه لوور. مأخذ: پارو،۱۳۹۱: 
۳۱۵



بالدار نيز اين جايگاه همچنان برای اين نقشمايه محفوظ 
باقی ماند.

در  تنها  قرص بالدار،  درون  خدا  پيکره  قرارگيري 
اوايل دورة آشور نو و به دو شکل عمده در هنر رسمي 
بين النهرين ديده مي شود.  شکل اول در تصاوير جنگ و 
پيروزي آشورنصيرپال دوم (قرن ۹ ق.م)  بوده؛ در اين 
و  دارد، خدا  قرار  باالي صحنه  در  قرص بالدار  تصاوير، 
پادشاه هم جهت با يکديگر و با فيگوري مشابه، کمان خود 
را در دست گرفته اند. « تصوير شمارة ۱۶ اين ويژگی را 
نشان می دهد؛ «شاه آشور پس از پيروزی در جنگ، سوار 
بر ارابة شاهی در مسيری حرکت می کند که دو طرف آن 
را اجساد کشته شدگان دشمن فرا گرفته و خدای آشور بر 

فراز صحنه درون قرص بالدار نمايان شده است»
خدا و پادشاه، پوشش و شمايلي شبيه به هم دارند و هر دو 
با فيگوري همانند، با دست چپ کمان خود را نگه داشته  و 
دست راست خود را تا مقابل چهره باال آورده اند. لباس آنها 
مانند تمام نمونه هاي آشوري داراي آستين هاي کوتاهي 
است که بازوهاي ورزيدة آنها را نمايان کرده است. تنها 
تفاوت بارز آنها در تاج هايشان است. آشورنصيرپال تاج 

پادشاهان آشوري و خداي آشور  مخروطي مخصوص 
کاله شاخدار خدايان متأخر بين النهرين (با شاخ نيم رخ) را 

بر سر دارند.
 شکل و حالت دوم بيشتر مربوط به صحنه هاي آئيني_ 
اساطيري است. در اين تصاوير (معموًال) قرص بالدار در 
باال و مرکز صحنه قرار دارد و پادشاه/ نيايشگر در دو 
سمت آن ايستاده اند (تصوير۱۷). خداي درون قرص بالدار 
با دست چپ حلقه اي را نگه داشته و دست راست خود را 
به مانند نيايشگران تا حوالي صورت باال آورده است. مشابه 
اين صحنه در نقوش اقوام ايراني پيش از هخامنشي نيز 

ديده مي شود (تصوير۱۸). 
پيکرة  قرص بالدار در  نيز  در نقش برجسته بيستون 
مرکز و باالي صحنه بر فراز داريوش قرار دارد، جايگاهي 
که همواره مختص به نمادهاي الهي بوده است. در اينجا شکل 
و ارتباط خاصي ميان پيکره قرص بالدار و پادشاه برقرار 
ارتباط  اين  شده که مخصوص هنر هخامنشي است. در 
دوسويه که در نقوش آرامگاه داريوش و جانشينان او نيز 
بازنمايي شده است، پيکره قرص بالدار و داريوش روبروي 
يکديگر  به سمت  را  راست خود  و دست  دارند  قرار  هم 

تصوير۱۵. ابليسک شکسته آشور بل کاال، موزه بريتانيا. مأخذ
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يادمان  تفويض  صحنه هاي  (مانند  پيکره  آورده اند؛  باال 
آنوبانيني و نقاشي کاخ ماري) حلقة قدرت و سلطنت را به 
سمت پادشاه گرفته است. در نمونه هاي آشوري، زمانيکه 
پادشاه تنها در يک طرف قرص بالدار ايستاده  باشد، خدا و 
پادشاه هم جهت با يکديگر قرار دارند نه روبروي يکديگر 
(تصوير۱۶). همچنين، زمانيکه پادشاه در دو سمت خداي 
قرص بالدار ايستاده باشد، معموال دست راست او در حالت 

ُمشت شدة خاصي رو به جلو باال آمده است (تصوير۱۷).
عالوه بر جايگاه قرارگيری و حلقة قدرت و تاج شاخدار 
خدايان که به آنها اشاره شد، ستارة نشسته بر تاج پيکرة 
براي  مالحظه اي  قابل  نشانة  نيز  بيستون  قرص بالداِر 
شناسايي هويت آن است. در هنر آشوري و اورارتويي، 
تصاوير متعددي از قرارگيري ستاره بر روي تاج خدايان 
وجود دارد. (تصوير۱۹). «در ُمهرهاي آشوري نيز گاهي 
ستاره بر باالي تاج خداي قرص بالدار مي نشست» (روت، 
۱۳۹۷: ۲۱۵). اين ويژگي نمادين، مختص خدايان بوده  و 
هيچ تصويري از قرارگيري ستاره بر روي تاج افراد ديگر 

از جمله پادشاهان ديده نشده است. از سويي ديگر، شکل 
و جايگاه قرارگيري اين ستاره در مرکز يادمان بيستون، 
تداعي  کنندة ستاره هشت پر داخل دايره در نقش برجسته 
آنوبانيني است. اين يادآوري نشانگر آن است که طراحان 
بيستون در جهت القاء مشروعيت و حقانيت داريوش، نگاه 
ويژه اي نيز به نماد نجومي آشناي ايشتار (به عنوان ايزد 

جنگ)، در يادمان کهن  آنوبانيني داشته اند.
فراز  و  که در مرکز  نمادي  ميتوان گفت،  در مجموع 
نمونه هاي  از  بازنمايي  دارد،  قرار  بيستون  نقش برجسته 
نوآشوري است که تغييراتي در شکل ظاهري و نوع ارتباط 
دوسوية آن با پادشاه اعمال شده است. از جمله تفاوتهاي 
نماد بيستون با نمونه هاي قبلي در برزگتر بودن پيکره آن 
نمونه هاي  ساير  از  بيش  که  است  قرص بالدار  به  نسبت 
قبلي از داخل قرص مرکزي بيرون آمده است. اما مهمترين 
ويژگي متمايزکننده در پوشش پارسي (بومي) پيکرة آن 
ايراني/پارسي معرفي  به  عنوان يک خداي  او  را  که  است 
کرده است. عالوه بر پيشينة هويِت اين نقشمايه که در هنر 
آشوري و اورارتويي، نشاني از خدايان بود، ويژگی ها و 
نشانه های تصويری و نماديني که نشانگر الهي بودن پيکرة 
قرص بالدار است شامل اين موارد مي باشند: قرص بالدار، 
شاخدار،  تاج  قدرت،  حلقة  صحنه،  در  قرارگيري  جايگاه 
ستارة روي تاج و مشروعيت بخشي به اقدامات و سلطنت 

پادشاه.
از آنجاييکه قرص بالدار (با پيکره و بدون پيکره) در 
دامنه هاي  از  هخامنشي  تابعة  ملل  و  اقوام  بيشتر  ميان 
شده  شناخته  الهي-سلطنتي  نماد  يک  مصر،  تا  زاگرس 
بود، داريوش آگاهانه اين نماد را برگزيد و با نمايش آن 
در يادمان پيروزي خود،  در جهت مشروعيت بخشي به 
اقدامات و تثبيت سلطنت نوپاي خود از آن بهره برد. او 
خداي بزرگ را با پوشش و شمايلي شبيه به خود ترسيم 
کرد تا عالوه بر معرفي آن به عنوان خداي ايراني/پارسي 
که برتر از خدايان ملِل ديگر بود (بنا به گفتة کتيبه)، سلطنت 

خود را نيز الهي و برتر از حکومتهاي پيشين نشان دهد.

مالزمان مسلح
اين است که  از جمله ويژگي هاي هنر رسمي هخامنشي 
هيچگاه پادشاه را بدون همراه نشان نمي دهد (اگر پهلوان 
پارسي را شاه ندانيم). در نقش برجسته بيستون نيز دو 
مالزم مسلح با پوشش و شمايلي شبيه به هم در حالتي 
از  ايستاده اند. قديمي ترين تصوير  رسمي پشت داريوش 
همراهي مالزمان مسلح ايستاده در پشت پادشاهِ پيروز، 
مربوط به جعبه استاندارد/پرچم اور از سومر است. دو 
طرف اصلي اين صندوق، به صورت مجزا از صحنه هاي 
رزم و بزم تشکيل شده اند. در رديف باالي قسمت رزم، 
قامت  با  و  و شمايلي سومري  پوشش  با  پيروز  پادشاه 
بزرگ، ايستاده رو به سمت راست ديده مي شود. مالزمان 
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از سمت مقابل، اسيران  ايستاده اند و  او  مسلح در پشت 
برهنة دشمن توسط سربازان به نزد او هدايت مي شوند 
(تصوير۲۰). در نقوش نوآشوري نيز، تصاوير زيادي از 
ايستادن مالزمان مسلح در پشت پادشاهِ ايستاده/نشسته 
قرون  نقوش  در  آشور  «شاهان  واقع  در  دارد.  وجود 
نهم تا هشتم ق.م همواره در حالي اسرا يا خراجگزاران 
را به حضور مي پذيرند که مالزمان مسلح در پشت آنها 

ايستاده اند» (همان، ٢١٢) (تصوير٥).
تصوير دو مالزم بيستون شبيه به يکديگر است و مانند 
داريوش جامه پارسي بر تن دارند. آنها کفش سه بند به پا، 
سربند مزين بر پيشاني و ُمچ بند بر دست دارند(تصوير٢١).  
«طرح مچ بند آنان مشابه مچ بند پيکره قرص بالدار و متفاوت 
با مچ بند داريوش است، اين طرح که در سرتاسر هنر باستان 
بي نظير است در مرکز به يک روزت کوچک ختم مي شود» 
.(Luschey, 1968: 71) نمايش مچ بند و گردنبد بر پيکره 
افراد بلند مرتبه، سابقة ديريني در هنر باستان داشته است. 
در لوح نارام سين، نقش برجسته دربندغار و نقش برجسته 
آنوبانيني نيز تزئينات الحاقي بر دست و گردن پادشاهان 
الحاقات  نمايش  اوج  وجود،  اين  با  مي شود.  ديده  الهه  و 
تزئيني مربوط به هنر نوآشوري است که پادشاهان و عالي 
رتبه گان را با انواع مچ بند، بازوبند، گوشواره و گردنبد به 

تصوير درآورده اند.
قسمتي  دو  ريش  خالف  بر  بيستون  مالزمان  ريش 
و چهارگوش داريوش، يک قسمتي و گرد است. «مشابه 
اين ريش کوتاه و گرد در هنر آشوري نيز ديده مي شود» 

.(Ibid,90)
در نمایش افراد در هنر رسمی هخامنشی، تنها پادشاه، 
اهورامزدا و وليعهد با ریِش بسیار بلنِد دوقسمتی و مزین 
به نمایش درآمده اند  اما در هنر آشوري، تصاوير زيادي 
وجود دارد که افراد ديگري نيز ريش هايي مشابه پادشاهان 
دارند (تصوير۵). عالوه بر اين، چنانچه در شمايل مالزمان 
آشوربانيپال نيز مشاهده مي شود (تصوير۲۲)، در بسياري 
از مواقع همراهان و مالزمان شاه آشور فاقد پوشش سر 
هستند، درحاليکه در هنر هخامنشي هيچگاه ايرانيان بدون 

پوشش سر، کاله يا سربند نشان داده نشده اند.
بافت  باال  قسمت  در  بيستون  مالزم  دو  سر  موي 
متفاوتي دارد اما در قسمت پشت، مانند موي داريوش با 
بافت ِفرمانندي به صورت گرد جمع شده است. سربندهاي 
است،  هشت برگ  ُرزت  گلهاي  از  رديفي  به  آراسته  آنان 
«که در نقوش آشوري جايگزين ستاره ايشتار شده  بود» 
(Black and Green,  2003:129). هارموني ايجاد شده 

ميان رزت هاي هشت برگ سربند مالزمان، ستاره هشت پِر 
تاج داريوش،  تاج اهورامزدا و ستاره هاي هشت پِر  باالي 
خط ارتباط معناداري را در پيوند با الهه ايشتار و مفهوم 
پيروزي ايجاد کرده است. گِل ُرزت از نقشمايه هاي تزئيني 
کهن خاور نزديک بوده ؛ پيشتر نيز در نقوش آشوري (گاهي 

عيالمي و اورارتويي)، افراد بلندمرتبه با سربند و کاله  هايي 
مزين به انواع رزت (البته متفاوت) به نمايش درآمده بودند 
(تصوير۶). در تخت جمشيد نيز به فراواني از گلهاي رزت/

نيلوفر استفاده شده  اما رزت هاي تزئيني آنجا دوازده  برگ 
دارند.

از آنجاييکه داريوش در يکي از بندهاي کتيبه به نام 
شش هم پيماِن خود در سرنگوني گئومات اشاره کرده و 
از آنها با عنوان مردان پارسي ياد کرده است، «کخ اعتقاد 
دارد که تصوير دو مالزم بيستون مربوط به وينَده  َفره نه 
آن  اعضاي  از  که  است  (نيزه دار)  َگئوَبرَوه  و  (کماندار) 
آنها  تصوير  (کخ،٢٠:١٣٧٦).  بوده اند»  نفره  هفت  گروه 
در  توازِن بصري  ايجاد  به  نقش برجسته،  در سمت چپ 

پژوهشي بصري در پيشينه، ويژگي ها 
و بازنمايي نقوش تمدنهاي ديگر در 

نقش برجسته بيستون/   ١٣٩-١٦١
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شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۵۳

فصلنامة علمي نگره

صحنه انجاميده است. «احساس توازن در نقش برجسته ها 
از مختصات عمومي هنر خاور نزديک بود» (پوپ،  ١٣٨٧: 
تصاوير  قاب  گيرايي  و  زيبايي  افزايش  باعث  که   (٤٥٦

مي  شد.
 در هنر هخامنشي (مانند هنر نوآشوري) مسلح نشان 
دادن افراد با کمان و نيزه بسيار رايج بود. «کسنوفانس 
در تربيت کوروش بر اين نکته تأکيد مي کند که پارسيان 
فرزندانشان را در فن سوارکاري، کمان گيري و نيزه وري 
پرورش مي دادند و اقتدار آنها را نيز به همين سه مورد 
اول،  مالزم  (وکيلي،۵۷۰،۵۷۱:۱۳۹۰).  مي داند»  مربوط 
را در جلوي سينه اش گرفته و  با دست چپ کمان خود 
اين  تيرداني به صورت مايل بر شانة چپ او قرار دارد. 
شيوة کمان گيري که پيشتر در هنر نوآشوري رواج داشت 
(تصوير٢٢)، به ندرت در هنر عيالمي نيز ديده شده است 
نوِک کمان مالزم اول، به  مانند کمان  داريوش تزئيني شبيه 
سر ُاردک دارد که برگرفته از هنر نوآشوري است. «نوار 
نگهدارندة تيردان او نيز مزين به رديفي از ُرزتهاي کوچک 

 .(Luschey, 1968: 71)  «است

مالزم دوم، با دو دست خود نيزه را به گونه اي گرفته 
که انتهاي آن در جلوي پايش عمود شده است. اين شيوة 
نيزه گيري از ويژگي هاي هنر هخامنشي است که در نقوش 
مربوط به سربازان گارد جاويداِن شوش و تخت جمشيد نيز 
به فراواني ديده مي شود. با اين تفاوت که در بازنمايي هاي 
نيزه ها کامًال  بر روي پاي  انتهاي ُکروي  بعدي، همواره 
جلويي سربازان قرار دارد. آميه منشأ اين نوع نيزه گيري 
را عيالمي مي داند (آميه، ١٣٨٩: ١٦٤). اما بنظر مي رسد آن 
چيزي که در نقوش عيالمي و نقوش ديگر (از جمله نقوش 
نوآشوري) به اين حالت گرفته شده، عصا/پرچم يا وسيلة 

ديگري غير از نيزه باشد.
در مجموع ميتوان گفت، تصوير مالزمان داريوش، بازنمايي 
از نقوش نوآشوري است. اين بازنمايي با تغييراتي همراه 
شده است که مهمترين آنها پوشش پارسي  مالزمان است. 
بر اين اساس، دو مالزم مسلح به عنوان حاميان زميني و 
بومي داريوش، در تقابل و تکامل با حامي الهي و بومي او 

(پيکره قرص بالدار)، به تصوير درآمده اند.

دشمنان مغلوب 
در  بسته  دستان  با  اسير  ياغي  ُنه  داريوش  مقابل  در 
حالي صف بسته اند که گردن هايشان با طناب بهم وصل 
شده است. اندازه و قامت اين افراد کوچکتر از داريوش و 
مالزمان اوست و هر کدام لباس مرسوم محل شورششان 
را بر تن دارند. مقصود از آرايش متفاوت چهره  و پوشش 
اسيران، بيان فرديت آنها با تأکيد بر قوميت و خاستگاه 
کاملي  پوشش  داراي  اسيران  بوده است.  آنها  سرزميني 
مي باشند با اين تفاوت که هشت اسير اول، کالهي بر سر 
ندارند (تصوير٢٣). آنها رهبران شورش هايي هستند که 
در سال نخست سلطنت داريوش در مرکز و برخي نقاط 
شاهنشاهي ايجاد شده بود (روت، ١٣٩٧: ١٨٨). تصوير نفر 
آخر با  کاله نوک تيز، مربوط به اسکونخا (اسکونخه) رهبر 
سکاهاي تيزخود است که پس از سرکوبي به دست داريوش، 

.URL1 :تصوير٢٣. صف اسيران بيستون. مأخذ 

بغداد.  موزه  اکدي،  يادمان  قطعه  در  اسيران  تصوير٢٤.صف 
URL3 :مأخذ

تصوير٢٥. صف اسيران رامسس سوم از اقوام مختلف، معبد 
.URL6 :هوبو، مأخذ



در سال بعد به صحنه افزوده شد. به کمک نقش برجسته و 
کتيبة آن ثابت شده  که صف اسرا به ترتيب زماني سرکوب 
آنها به تصوير درآمده است (ويسهوفر،٣٤:١٣٧٨). در باالي 
از اسيران، در زير پيکر گئومات و بر روي  سر هر يک 
دامن اسير سوم، نام هر کدام و سرزمين محل شورش آنها 
(دادور و غربي،۹۹:۱۳۹۱). چند سطر  نوشته شده است» 
اخير، توصيفي از تصوير قاِب دشمنان مغلوب داريوش 
تحقيق،  اهداف  پيشبرد  به منظور  اما  بود،  بيستون  در 
اشارة کوتاهي به پيشينة تصويرگري دشمنان مغلوب در 

يادمانهاي پيروزي پادشاهان مي شود.
شکل  به  مغلوب  سرزمين  يا  دشمن  نمادين  نمايِش 
اسيران دربند شده، به منظور تحقير آنان و تجسِم  قدرت 
پادشاهان، از سابقة ديريني در هنر مصر و بين النهرين 
لوح  و  اور  پرچم  رزِم  صحنة   در  بوده است.  برخوردار 
پيروزي کرکسها (سومر) به ترتيب، هدايت اسيران برهنه 
به نزد شاِه پيروز و به اسارت درآمدن دشمنان کوچک اندام 
در تور خداي دولتشهر پيروز ديده مي شود (تصاوير۱۲و 
۲۰). عالوه بر اين، نمايش دشمنان مغلوب به شکل اجساِد 
برهنة زير پا افتاده نيز از همان ابتدا در يادمانهاي پيروزي 
پادشاهان مرسوم بود. در لوح نارمر، عالوه بر دو دشمن 
برهنه اي که در زير پاي او قرار دارند، «در طرف ديگر لوح، 
در مقابل پادشاهِ پيروز، رديفي از اجساِد سر بريدة دشمن 
در دو ستون به هم وصل شده اند (دريوتون، ۱۳۴۳: ۱۲۵) 
پيروز در حالي  لوح کرکسها، سپاهيان  در  (تصوير۱۱). 
بر روي اجساد برهنة کوچک اندام دشمن رژه مي روند که 
روبروي آنها نيز شمار ديگري از افراد برهنة دشمن قرار 
دارند که بعضي  از آنان  به هالکت رسيده اند و همزمان در 
زير قوس بااليي، کرکسها در حال پاره کردن اجساد دشمن 
(پارو، ۱۳۹۱: ۱۶۸)(تصوير۱۲).  آنها مي باشند  بلعيدن  و 
دو  نيز  غار  دربند  نقش برجسته  و  نارام سين  استل  در 
دارند.  قرار  پيروز  پاي شاه  زير  در  برهنة دشمن  کشتة 
در لوح نارام سين، چند کشته و زخمي ديگر نيز به طرز 
تحقيرآميزي به نمايش درآمده اند (تصوير۲). عالوه بر اين، 
در برخي قطعات سنگي باقي ماندة اکدي نيز تصوير اسيران 
برهنه  با دستان بسته و در صف ايستاده، ديده مي شود 

(تصوير۲۴). 
بعدي  دوره هاي  در  پادشاهان  پيروزي  يادمان هاي 
هنر مصر و بين النهرين، بيشتر با تصاوير جنگ و کشتار، 
محاصرة شهرها، غنيمت گرفتن و به اسارت آوردن مردم 
سرزمين مغلوب همراه شد. «در هنر مصر (به ويژه در 
پادشاهي جديد)، تصاوير زيادي از نبردهاي پيروزمندانة 
فرعون و بازگشت او با اسراي غنيمت گرفته شدة دشمن 
ديده مي شود. معموًال اسيران در صف هاي چندنفره قرار 
دارند، دست هاي آنها به شکلهاي گوناگون و سخت بسته 
شده و از طريق گردن به يکديگر وصل شده اند (تصوير۲۵). 
اسرا توسط مصريان (خدا، فرعون، شاهزاده يا سربازان) 

هدايت مي شوند که در بيشتر مواقع، اين هدايت با خشونت 
به  را  اسرا  فرعون  گاهي  نبردها،  پايان  در  است.  همراه 
نزد خدا آورده و گاهي نيز خدا يا شاهزاده آنها را به نزد 
طناب  فرعون  نيز،  برخي صحنه ها  در  آورده اند.  فرعون 
را در دست گرفته و همراه خود مي آورد»  آنان  اسارت 
دورة  در  اين،  بر  عالوه   .(Janzen,2013:120-210 )
پادشاهي جديد، نمايش دشمنان مغلوب به شکل اسيراني 
نام  ذکر  (با  هرکدام  که  کوچک  حلقه هاي  نام_  قالب  در 
سرزمين) نمايندة يکي از مناطق تصرف شده بودند، رواج 

پيدا کرد (Lehmenn et al, 2019:39)(تصوير۲۶). 
در هنر آشوري نيز يادمان هاي پيروزي پادشاهان به 
گاهشمار مصور جنگهاي آنان تبديل شد. شمار عظيمي از 
افراد کشته و زخمي در جنگهاي فجيع و هول انگيز آنان 
ديده مي شود که حتي يک نفر از آنها هم آشوري نيست 
(گامبريج، ۱۳۷۹: ۶۱)(تصوير۲۷). اين تصاوير تا حدودي 
متأثر از نقوش مصري بوده اند، با اين تفاوت که در هنر 

پژوهشي بصري در پيشينه، ويژگي ها 
و بازنمايي نقوش تمدنهاي ديگر در 

نقش برجسته بيستون/   ١٣٩-١٦١

پيروزي  يادمان  از نقش برجسته ديواري  تصوير٢٧. قسمتي 
:URL4 آشوربانيپال بر عيالميان، موزه بريتانيا. مأخذ

تصوير٢٦. فهرست دشمنان اسير رامسس دوم، نقش برجسته 
.URL6 :ديوار معبد کارناک. مأخذ
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آشوري، به ندرت اسيران با دستان بسته در صف قرار 
دارند.

صف  يادآور  اول،  نگاه  در  بيستون  دشمنان  صف 
اسيراِن دست بسته، در رديف پاييِن يادمان آنوبانيني است. 
با اين تفاوت که شش اسير آنوبانيني کوچک  اندام و برهنه 
هستند و تنها کاله بر سر دارند، دست آنها نيز از آرنج و 
در وضعيت سختي بسته شده اما گردنهايشان آزاد است 
(تصوير۴). به نظر مي رسد تصوير اين اسيران، در ادامة 
تصوير دو اسير زانو زده در رديف باال باشد که به دليل 
محدوديت فضا در قسمت پايين نشان داده شده اند.  دو اسير 
زانو زدة رديف باال نيز به طرز خشونت واري از طريق بيني 
به يکديگر وصل شده اند. نمايش تحقيرآميز و خشونت واِر 
دشمنان آنوبانيني، متأثر از نقوش پيشين بين النهرين  بوده 
است (شباهتي نيز به نقوش مصري دارد). عالوه بر نمايش 
خشونت و برهنگي در تصوير دشمنان آنوبانيني، تفاوت 
اتصال  عدم  در  داريوش،  دشمنان  تصوير  با  آنان  ديگر 
آنها از طريق گردن به يکديگر است. در هنر بين النهرين نيز 
به ندرت تصوير اسيران با گردنهاي متصل به يکديگر يافت 
مي شود اما همانگونه که اشاره شد، اين ويژگي در هنر 

مصر رواج زيادي داشته است (تصوير۲۵و ۲۸). 
ويژگي ديگر تصوير دشمنان بيستون در پوشش و 
شمايل متفاوت آنهاست. چنانچه پيشتر اشاره شد، در هنر 
باستان پوشِش متفاوت افراد، مهمترين ويژگي متمايزکنندة 
پيروزي  يادمانهاي  در  ويژگي  اين  بود.  يکديگر  از  اقوام 
پادشاهان و تصاوير نبردهاي آنان به خوبي نمايان است. 
معموًال در صحنه هاي نبرد و پيروزي،  پوشش سپاهِ غالب، 

(در  است  بوده  مغلوب  قوم  و  سپاه  پوشش  از  متفاوت 
صورت عدم برهنگي).

نارام سين  لوح  در  مشخص  به طور  مذکور،  ويژگي 
به عنوان يکي از نخستين يادمان هاي پيروزي پادشاهان، 
پيروز  سپاهيان  مقابل  «در  (تصوير۲).  مي شود  ديده 
شمايل  و  پوشش  با  دشمن  مغلوب  افراد  نارام سين، 
متفاوتي که نشانگر قوميت آنهاست ايستاده اند. برخي از 
آنها نيز براي تحقير لباسي شبيه پوست حيوانات بر تن 
دارند»  .(Stavis,2020:112)در اوبليسک آشور بل-کاال 
نيز اسرايي که در مقابل شاه آشوري ايستاده اند، پوشش 
متفاوتي بر تن دارند (روت، ۱۳۹۷: ۲۰۵)(تصوير۱۵). با اين 
وجود، نمايش چندين دشمِن اسير در کنار يکديگر با پوشش 
و شمايل متفاوت، در هنر  بين النهرين مرسوم نبوده است. 
اين ويژگي نيز مانند تصوير اسيران دست بسته اي که از 
طريق گردن به يکديگر وصل شده اند، در هنر مصر رواج 

داشته است.
 از آنجاييکه داريوش زماني در مقام نيزه دار کمبوجيه 
در مصر حضور داشت، از نزديک با هنر و تفکر مصريان 
بنابراين بديهي به نظر مي رسد که او در  آشنا شده بود، 
و  تصويری  ويژگي هاي  برخي  از  خود  پيروزي  يادمان 
اين  باشد.  بهره گرفته  فراعنه  پيروزي  يادمانهاي  نماديِن 
ويژگي ها، در تصوير دشمنان مغلوب و نوع ارتباط آنها با 

داريوش نمايان شده  است.
 در هنر مصر، مردم جهان به چهار گروهِ کلي يعني 
مصري  ها، نوبيايي ها ، ليبي ها و اقوام آسيايي تقسيم مي شدند 
که از لحاظ مشخصات ظاهري از قبيل رنگ پوست، مدل مو 
و ريش، نوع پوشش و تزئينات الحاقي، با هم تفاوت  داشتند 
(Butner, 2007:2-3). ازسويي ديگر، در تفکر مصريان، 

بيگانگان و آشوبگران عوامل هرج و مرج و بي نظمي به 
شمار مي آمدند که مي بايست تحت نظم ايده آل مصر درآيند. 
وظيفة برقراري اين نظِم کيهاني (ماآت) برعهدة فرعون بود 
که با غلبه بر بيگانگان به اين مهم دست مي يافت. بنابراين 
تصاوير نبرد فرعون با بيگانگان و به اسارت گرفتن آنها 
(به عنوان اصلي ترين منابع هرج و مرج)، جدا از تاريخي 
پادشاه  از  نماديني  نمايش  اين رويدادها،  نبودن  يا  بودن 
در جهت حمايت از الهة ماآت و پيروزي بر بي نظمي بود 
در  فرعون  نمايش  اينرو،  از   .(Janzen,2013: 14-17)

قاب يک صحنه که يکجا بر برخي اقوام يا همة آنها پيروز 
شده باشد، سنت ديرپايي در هنر مصر بوده است (روت، 
۱۳۹۷: ۲۲۰). سنت مذکور، در نقش برجسته بيستون نيز 
بازنمايي شده است؛ شاهنشاه هخامنشي، تعدادي از رهبران 
شورشي (رهبر اقوام مختلف) را به اسارت گرفته و آنها را 

در مقابل خود   به نظم درآورده است. 
به  قسمت  اين  در  بحث،  اين  شدن  روش  به منظور   
نمايندگي  (به  فراعنه  پيروزي  يادمانهاي  از  نمونه  دو 
به  مربوط  تصوير۲۸،  مي شود.  اشاره  مصر)  هنر  از 

تصوير٢٩. طرح نقش برجسته پيروزی منتوهوتپ، معبد جبلين. 
Butner,2007: 45 :مأخذ

بيت  پيروزي رامسس دوم در  تصوير٢٨. طرح نقش برجستة 
الوالي.مأخذ: روت، ١٣٩٧: ٣٨٠



جديد)  (پادشاهي  دوم  رامسس  معبد  از  نقش برجسته اي 
ليبيايي  آسيايي،  دشمنان  بر  فرعون  پيروزي  که  است 
بر  بزرگ  قامتي  با  نشان مي  دهد. رامسس  را  نوبيايي  و 
سکويي متشکل از دو اسير به خاک افتادة آسيايي و ليبيايي 
ايستاده و با يک دست موي سه دشمن زانو زده را که 
شمايل متفاوتي دارند گرفته است. از روبرو، يک شاهزاده  
صفي متشکل از چهار اسير بيگانه که گردن  آنها با طناب 
به يکديگر وصل شده، به حضور فرعون مي آورد. اسيراِن 
پابرهنه بر روي نوک انگشتان خود راه مي  روند و دست 
آنها با طنابي به شکل گياهان بومي مصر، از پشت و در 
حالت سختي به گردنشان بسته شده است. نفر اول ليبيايي 
 (Janzen,2013: 167-174  ) هستند  آسيايي  دوم  نفر  و 
که پوشش و شمايل متفاوتي دارند. تصوير دو نفر بعدي 
آسيب ديده و نامشخص است. در اين صحنه، دو ويژگي 
مرتبط با تصوير دشمنان بيستون ديده مي شود. ويژگي 
اول، صف اسيران دسته بسته اي است که گردنشان با طناب 
به هم وصل شده و در حضور پادشاه ايستاده اند. ويژگي 
دوم، پوشش و شمايل متفاوت اين اسيران است که کنار هم 

در يک قاب قرار دارند. 
صحنة  در  و  شد  اشاره  آن  به  پيشتر  که  همانگونه 
فوق نيز مشاهده مي شود ، معموًال در نقوش مصري و 
بين النهريني، اسيران توسط افراد ديگر به نزد شاهِ پيروز 
آورده مي شوند. پيشينة اين سنت تصويرگري به لوح نارمر 
و صندقچة اور بازمي گردد که در آنجا به ترتيب هوروس 
و سربازان، دشمنان اسير را به نزد شاهِ پيروز آورده  اند. 
در نقش برجسته آنوبانيني نيز، الهه اسيران را به نزد شاه 
آورده است. با اين وجود در هنر مصر و آشور، تصاوير 
اندکي نيز وجود دارد که اسيران بدون هدايت فرد ديگري 
در مقابل شاهِ پيروز قرار گرفته اند که از اين لحاظ، شباهتی 
اوبليسک شکسته  دارند.  بيستون  اسرای  تصوير  به  نيز 
آشور_ بل_ کاال از آشور ميانه (تصوير۱۵)، نمونه اي از 

اين نقوش است که پيشتر به آن اشاره شد.
  نمونة ديگري از اين نوع پردازش در نقش برجسته 
ديده  ميانه)  پادشاهي  (منتوهوتپ،  جبلين  معبد  ديواري 
مي شود. در اين صحنه فرعون در حال مجازات چهار ياغي 
مصري، نوبيايي، آسيايي و ليبيايي به تصوير درآمده است 
به عنوان  نقش برجسته  اين   .(۲۰۴،۲۰۵ (دريوتون،۱۳۴۳: 
از نخستين مدارک سنِت بصري مصر که پيروزي  يکي 
پادشاه را يکباره بر گروهي از اقوام نمايش داده از اهميت 
ويژه اي برخوردار است. در مقابل فرعون چهار اسير زانو 
زده قرار دارند (تصوير۲۹)، نفر اول  جامة مصري برتن 
دارد و اسراي بعدي نيز به مانند فرعون و اسير اول، تنها 
دامن کوتاهي برتن دارند . آنها با آرايش متفاوِت موي سر و 
کنار نبشته هايي که قوميت آنها را بازگو کرده از هم متمايز 

شده اند (روت، ۱۳۹۷: ۲۲۲-۲۲۱). 
عليرغم اينکه در اين دو صحنه، اسيران بدون هدايت 

فرد ديگري در مقابل شاهِ پيروز قرار گرفته اند، اما تفاوتهاي 
زيادي ميان آنها با تصوير اسيران بيستون ديده مي شود. 
در نقش برجسته جبلين هر چهار اسير، زانو زده  هستند و در 
ابليسک آشوري، چهار اسير حاضر در صحنه به صورت 
دو به دو در مقابل پادشاه ايستاده اند. اما در نقش برجسته 
بيستون، تمام اسيران در يک رديف و در شکلي تقريبًا برابر 

در مقابل داريوش ايستاده اند.
بيستون،  اسراي  تصوير  با  ديگر  مرتبِط  ويژگي  دو 
اول،  ويژگي  مي شود.  ديده  جبلين  نقش برجسته  در 
کنارنبشته هايي است که نام سرزمين اسيران و قوميت آنها 
نام سرزمين  را مشخص کرده است. در هنر مصر، ذکر 
اسيران در کنار تصاوير آنان رواج زيادي داشت. عالوه 
بر نمونه هايي از اين دست، چنانچه پيش از اين اشاره شد 
اسامي شهر و سرزمين هاي تصرف شده در قالب نام_ 
حلقه هاي کوچک نيز به نگارش در مي آمد. با اينحال، در 
نقش برجسته بيستون عالوه بر نام سرزمين اسيران، نام 
هر کدام از آنها نيز در کنار نوشته ها ثبت شده است. ويژگي 
دوم، نمايش اسير مصري (بومي) در ميان دشمنان بيگانه 
است. «در هنر مصر، تصوير اسيران بومي (مصري) نيز 
به عنوان نمادي از بي قانوني و سرکشي و دشمنان فرعون 
درنظر گرفته مي شد. البته محتمل است نمايش آنها در قالب 
باشد»  بوده  نيز  سلطنتي  تبليغات  نوعي  بيگانه  دشمنان 
را  او  اولي که فرعون موي  اسير   (Butner, 2007:16).

با دست گرفته (اسير مصري)،  مانند فرعون دامن چين دار 
يادآور  صحنه،  اين  در  او  تصوير  دارد.  تن  بر  مصري 
تصوير گئومات در نقش برجسته بيستون است که او نيز 

مانند داريوش، لباس بومي (پارسي) بر تن دارد.
ويژگي هاي  تمام  تقريبًا  شد،  مالحظه  چنانچه 
تصويریبه کار رفته در  نمايش دشمنان داريوش، پيش از 
اين (با شباهت کمتر و بيشتر) در نقوش تمدنها و اقوام 
پيشين وجود داشته است، اما هيچ يک از اين نقوش به تنهايي 
اسراي  قاِب  نبوده اند.  بيستون  اسيران  تصوير  به  شبيه 
بيستون، همزمان از چند ويژگي تصويری بهره برده  که 
اين موارد عبارتند  به فردي آن شده است؛  باعث منحصر 
از: اسيران در صف قرار گرفته اي با يک فيگور مشابه، در 
يک رديف و به طور منظم پشت سر هم ايستاده اند. دست 
آنها از پشت بسته شده و گردنهايشان با طناب به هم وصل 
شده است. پوشش کاملي دارند، شمايل و لباس آنها متفاوت 
از يکديگر است. نام سرزمين و نام هريک از آنها در کنارش 
ثبت شده است و در نهايت، با پاي خود و بدون هدايت فرد 

ديگري در پيشگاه پادشاهِ پيروز حاضر شده اند. 
با وجود اينکه در تصوير دشمنان داريوش نشانه هاي 
اسارت، پشيماني و تسليم وجود دارد اما عالمتي از اعمال 
خشونت و مجازات بر آنها ديده نمي شود و عليرغم اينکه 
اشاره  شورشيان  تاريخي  شوِم  سرنوشت  به  درکتيبه 
شده اما در تصاوير هيچ نشانه اي از شکنجه، خونريزي 

پژوهشي بصري در پيشينه، ويژگي ها 
و بازنمايي نقوش تمدنهاي ديگر در 

نقش برجسته بيستون/   ١٣٩-١٦١
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و کشتار لحاظ نشده است. «در حاليکه اگر طراحان تصميم 
باشد  نوشته ها  با  منطبق  که  خشني  صحنة  مي گرفتند 
به تصوير درآورند، براحتي مي توانستند آنرا انجام دهند» 
(روت، ١٣٩٧: ١٩٦). اسيران بيستون برخالف يادمانها و 
نقوش پيشين، برهنه و کوچک اندام، کشته و مجروح، زير پا 
قرار گفته و زانو زده به نمايش درنيامده اند. آنها با پوشش 
کامل (حتي کفش)، با احترام و با جايگاهي برابر در مقابل 
پادشاه ايستاده اند؛ تصوير به پشت افتادن گئومات در زير 
رايجي  فيگوراتيو  نقشماية  از  بازنمايي  نيز  داريوش  پاي 
است که پيش از اين همواره در جهت نمايش پيروزي و 
اقتدار پادشاهان به تصوير درآمده بود و فيگور آشنايي 
براي القاء شکست دشمن به شمار مي رفت. با اين وجود در 
بازنمايي صورت گرفته از اين نقشمايه، دشمن زير پا افتاده 

(گئومات) با پوشش کامل به تصوير درآمده است. 
هنر  ويژگي هاي  از  برهنگي،  و  نمايش خشونت  عدم 
هخامنشي است که همواره نزد آنان مورد توجه بوده ؛ اگرچه 
در عمل رفتارهاي خشونت واري از آنها ثبت شده  است. «از 
جمله تکنيکهاي پروپاگاندا اين است که تصاوير ناخوش آيند 
را حذف مي کند يا تصاوير ديگري جايگزين آن مي کند» 
(Asena,2002: 61). بر اين اساس در نقوش هخامنشي که 

نوعي تبليغات بصري در راستاي ايدئولوژي حکومتي آنان 
انسان دوستانه اي  بصري  روح  همواره  مي شد،  محسوب 
حاکم است که هم زمان با نمايش بزرگي و اقتدار پادشاهان، 
القاءکنندة حس صلح جويي و احترام آنها نسبت به افراد 
نقش برجسته  از  بصري  ويژگي  اين  است.  ديگر  اقوام  و 
بيستون آغاز شد و بطور مشخص در تصاوير گروه هاي 

هديه آوِر تخت جمشيد انعکاس پيدا کرد. 
داريوش برخالف فراعنه و شاهان آشوري و ساير 
در  تالشي  خود  پيروزي   يادمان  در  پيشين،  پادشاهان 
جهت تحقير دشمنان و نمايش تصوير خشني از پادشاهي   
خود نکرده است. او هيچ يک از وقايع تاريخي و نبردهايي 
درنياورد.  نمايش  به  را  شد  پيروزي  هايش  به  منجر  که 
در نقش برجسته بيستون، تنها تصوير يک پادشاهِ مقتدر 
ياغيان و برهم زنندگان نظم  بر  پارسي ديده مي شود که 
شده است؛  چيره  هخامنشي  بزرگ  شاهنشاهي  اتحاد  و 
داريوش پادشاه سرزمينهاي مختلف، شورشيان و عامالن 
هرج و مرج را به تسليم واداشته و در برابر خود به نظم 

درآورده است.
داراي  بيستون  مغلوب  دشمنان  صف  مجموع،  در 
دقيق  طور  به  که  است  گوناگوني  تصويری  ويژگي هاي 
نميتوان آنها را متأثر از نقوش و هنر خاصي دانست. برخي 
از اين ويژگي ها (مانند صف اسيراِن دست بسته) هم زمان 
در نقوش چند تمدن وجود داشته اند. با اين وجود و در يک 
نگاه کلي، ميتوان تصوير دشمنان مغلوب داريوش را اينگونه 
تحليل کرد: طراحان بيستون در نمايش دشمنان مغلوب، 
ابتدا به طرح  نقش برجسته آنوبانيني و صِف اسيران آن 

نظر داشته اند و در بازنمايي اين طرح، ويژگي  هاي بصري 
هنر مصر را مدنظر قرار داده اند. اين ويژگي ها شامل اين 
از طريق  با طناب  اسيران  موارد مي باشند: متصل شدن 
گردن به يکديگر، قرارگيري آنها در مقابل پادشاهِ پيروز با 
پوشش و شمايل متفاوت در يک قاب، ذکر نام سرزمين آنها 
در کنارنبشته ها و نمايش دشمن بومي در کنار دشمنان 
دشمنان  تصوير  تفاوِت  مهمترين  ميان،  اين  در  بيگانه. 
مغلوب بيستون با نمونه هاي پيشين، نمايش احترام آميز و 
بدون خشونت آنهاست که با عدم تحقير و برهنگي همراه 

بوده است. 
داريوش طرح اولية يادمان پيروزي خود را از نمونه هاي 
و  جنگ  از  فراواني  صحنه هاي  که  آشوري  و  مصري 
کشتار، برهنگي و خشونت، تصرف شهرها و غنيمت گرفتن 
دشمنان داشت، انتخاب نکرد. طرح اولية يادمان بيستون، 
متأثر از يادمان پيروزي آنوبانيني است که تنها به شکلي 
نمادين، پيروزي پادشاه را پس از اتمام نبرد و درگيري 
 نمايش مي دهد. يادمان بيستون در امتداد همان جادة کهن و 
پر رفت و آمدي برپا شد که سالها پيش، يادمان آنوبانيني بر 
يکي از کوه هاي اطراف آن به نمايش درآمده بود. طرح کلي 
نقش برجسته بيستون، شباهت زيادي به طرح نقش برجسته 
آنوبانيني دارد. اين طرح/داستان به شکلي نمادين، پيروزي 
يک پادشاه مقتدر را روايت مي کند که با حمايت و خواست 
خداي خود بر دشمنانش فائق آمده است. خداي مذکور در 
مقابل پادشاه پيروز ايستاده و با نشان دادن حلقة شاهي، 
اقدامات او را تأييد و سلطنت او را تفويض مي کند. دشمنان 
انتصاب  اين  شاهد  و  درآمده اند  اسارت  به  نيز  مغلوب 
بيشتِر  اگرچه  داريوش،  پيروزي  نمادين  قاب  مي باشند. 
نقوش و ويژگي هاي بصري خود را از هنر تمدنها و اقوام 
از  اما در مجموع، تصوير نو و بي همتايي  پيشين گرفته  
پيروزي پادشاه را در ترکيبي موزون و متناسب نمايش 
داده است. اين قاب در عين القاء بزرگي و اقتدار شاهنشاه 
هخامنشي، سيماي انساني و دادگر بودن او را نيز منعکس 

کرده است.
که  مسافراني  بر  بيستون  يادمان  جذابيت  و  تًاثير 
نقش برجستة  به  فقط  کنار آن عبور مي کردند،  از جادة 
آن محدود مي شد (روت، ۱۳۹۷: ۱۹۵). بديهي است عدة 
داشتن  نوشتن  و  خواندن  سواد  زمان  آن  در   که  کمي 
نيز، به دليل فاصله و ارتفاع زياد کتيبه به آساني موفق 
به خواندن نوشته ها نبودند. بنابراين نقش برجسته جنبة 
عمومي و تبليغاتي بسيار بيشتري نسبت به کتيبه داشت 
و به راحتي پيام بصري مورد نظر خود را به بينندگان 
منتقل مي کرد. اين پيام، گوياي اقتدار و حقانيت پادشاه 
هخامنشي بود. پادشاهي پارسي که با خواست و کمک 
خداي خود بر ياغيان و دروغگوياني که درصدد از هم 
گسستن نظم و اتحاد شاهنشاهي هخامنشي بودند پيروز 

شده است.



نتيجه
نقش برجسته بيستون، تصوير نماديني از پيروزي هاي داريوِش اول بر دشمنانش است که طرح کلي و داستان 
روايت شدة آن، متأثر از نقش برجسته آنوبانيني بوده ؛ با اين وجود، نقشمايه و ويژگي هاي تصويریمتعددي 
در نقش برجسته بيستون ديده مي شوند که برگرفته از نقوش و هنر تمدنهاي ديگر هستند. استفاده از اين 
عناصر  تصويری  و نماديِن مختلف و متعدد در کنار يکديگر، قاب متفاوت و متمايزي را از پيروزي شاهان 
پديد آورده که ويژگي هاي منحصر به فردي در آن ديده مي شود. اين تفاوت و تمايز، در راستاي ويژگي هاي 

هنر هخامنشي و ايدئولوژي حکومتي_ تبليغاتي داريوش صورت گرفته است.
بديهي است که با گذشت زمان طوالني از دورة پيش از هخامنشي، بسياري از آثار و نقوش تمدنهاي گذشته 
از بين رفته و به دست ما نرسيده اند، لذا نتايج حاصل شده تنها از روي آثار و شواهد باقي مانده استنتاج 
 شده است. نقشمايه پيروزي داريوش و فيگوِر افتادن گئومات در زير پاي او، بازنمايي از نقشمايه فيگوراتيو 
يادمان آنوبانيني است اما برخي از ويژگي هاي بصري هنر نوآشوري نيز در آن لحاظ شده است. نقشمايه 
قرص بالدار با همراهي پيکره و نوع ارتباط آن با داريوش، بازنمايي از نقوش و هنر نوآشوري است که به 
شکلي منحصر به فرد به تصوير درآمده است. نمايش مالزمان مسلح ايستاده در پشت داريوش، بازنمايي از 
نقوش و هنر نوآشوري است. صف دشمنان مغلوب، با نگاه اوليه به نقش برجسته آنوبانيني، تلفيقي از چند 
ويژگي متفاوت است که در قابي منحصر به فرد بازنمايي شده اند با اين وجود، قاب مذکور بيشتر متأثر از 
نقوش و ويژگي هاي هنر مصر بوده است. تصوير داريوش به عنوان يک شاهنشاهِ قدرتمند که رهبران اقوام 
مختلف آشوبگر را به نظم درآورده، متأثر از هنر مصر  است. نتايج بررسي هاي انجام شده (در يک نگاه کلي) 
گوياي آن است که: نقشمايه ها و ويژگي هاي بصري و نمادين نقش برجسته بيستون، بيشتر، بازنمايي از نقش 

برجسته آنوبانيني، نقوش و هنر نوآشوري و نقوش و هنر مصر  بوده اند. 
تقريبًا تمام نقوش و ويژگي  هاي تصويری و نمادين نقش برجسته بيستون، در آثار قبلي تمدنهاي پيشين وجود 
داشته  اند. در اين ميان، دو ويژگيتصويری مهم در نقش برجسته بيستون وجود دارد که آن را از نمونه هاي 
پيشين خود متمايز و متفاوت کرده است. ويژگي اول، تأکيد بر نمايش پيروزي يک پادشاهِ ايراني در قالب 
فرمانرواي مقتدر سرزمينهاي گوناگون است. خصوصيت ايراني بودن اين صحنه، از طريق نمايش رداي 
پارسي بر تن داريوش، دو مالزم مسلح و خداي بزرگ او ايجاد شده است که در هيچ يک از آثار پيشين وجود 
نداشته  است. ويژگي دوم، در عدم نمايش خشونت و تحقير در تصوير دشمناِن مغلوب است. در نقش برجسته 
بيستون (برخالف يادمانهاي پيروزي پادشاهان پيشين) توجهي به نشان دادن تصويري خشن از داريوش 
و پادشاهي او نشده است، اسيران با تحقير و برهنگي نمايش داده نشده اند و خشونتي در قبال آنها صورت 

نگرفته است. 
همچنين بررسي هاي انجام شده پيرامون  ويژگيها و نشانه های تصويری لحاظ شده در تصوير پيکرة 
قرص بالدار، نشاندهندة خدا بودن آن است و از آنجايي که داريوش در کتيبه به کرات از اهورامزدا به عنوان 

خداي برتر و پشتيبان سلطنت خود نام برده است، بنابراين پيکرة قرص بالدار نشانگر اهورامزدا است.
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Bistoon relief is the only Achaemenid art-historical work that symbolically depicts the victory of 

the Achaemenid kings. This relief, along with its trilingual inscription, commemorates the victories 

of Darius I over his opponents and enemies, which are engraved on the wall of Mount Bistoon in 

the beginning of his reign (around 520 BC). Bistoon illustrated memorial is the first outstanding 

work of art of Darius,s time in which some motifs and visual-symbolic features of Achaemenid art 

were displayed for the first time and were repeated and represented in their next works. Therefore, 

except for the early Achaemenid art that was created in Susa during the time of Cyrus, and now 

there is a little remnants of it, Bistoon relief can be considered as the foundation of Achaemenid 

formal art (except for statues). Many of Bistoon,s motifs and visual features are taken from the 

motifs and art of previous civilizations and nations, which are shown in a new and different frame. 

The purpose of this study is to identify and track the visual and symbolic features of the Bistoon 

relief and how they are displayed. The questions of this research are as follows: The motifs and the 

visual and symbolic features of the Bistoon relief are more representations of the motifs and art 

of which of the earlier civilizations and nations, and which visual feature of the Bistoon’s carving 

distinguishes it from previous examples? According to the visual features included in the image 

of the winged circle’s body, which possible hypothesis does this symbol indicate? The research 

method of this article is descriptive-analytical with a comparative approach and the method of 

collecting information is library-based. The focus of this research is on the visual artistic aspect 

of Bistoon,s relief (not the historical aspect (.This article is not written in opposition to previous 

research and opinions, but seeks to systematically examine some of the features that have received 

less attention in previous research and to examine new concerns from a particular angle. The 

method of analysis of this research is qualitative.

Bistoon relief is a symbolic depiction of the victories of Darius I over his enemies, whose plan 

and narrative are influenced by Anubanini,s relief plan. Despite this, several motifs and visual 

features can be seen in Bistoon,s relief map, which have been taken from the motifs and art of 

other civilizations. The use of these different and numerous visual and symbolic elements together 
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creates a distinct framework of the victory of the kings, which has unique features. This difference is 

in line with the characteristics of Achaemenid art and Darius,s government-propaganda ideology.

Figurative motif of stepping on the body of the enemy is a representation of this motif in 

Anubanini relief, but some visual features of Neo-Assyrian art are also included in it. The role of 

the winged circle with the body and the type of its relationship with Darius are a representation of 

the Neo-Assyrian art and motifs that is uniquely portrayed. The image of armed guards standing 

behind Darius has been a representation of the motifs of Neo-Assyrian art. The Captive Line is 

a combination of several different features assembled into a unique frame, which initially was 

focused on Anubanini,s plan. Nevertheless, this frame is mostly influenced by the motifs and 

features of Egyptian art. The image of Darius, as a powerful emperor, who brought order to the 

rebellious leaders of various nations is influenced by Egyptian art. The results of the studies (in 

an overview) show that the motifs and the visual and symbolic features of the Bistoon relief were 

representations of the Anubanini reliefs, the motifs and art of Neo-Assyrian as well as the motifs 

and art of Egypt. In the meantime, there are two important visual features in Bistoon relief which 

distinguish it from previous examples. The first feature shows the victory of an Iranian king in the 

form of a powerful ruler of other lands. The Iranian character of this scene is created through the 

display of a Persian robe on the body of Darius, two armed soldiers and his great god. The second 

feature is not showing violence and humiliation in the image of defeated enemies. In Bistoon 

relief (unlike previous monuments) attention is not paid to showing a harsh image of the king and 

kingdom against enemies, and the captives are not shown humiliated and nude.

Also, the visual and symbolic features that are included in the illustration of the body of the 

winged circle show that he is a God. Because Darius mentions Ahura Mazda as the supreme deity, 

protector and supporter of his kingdom in the inscription, the winged circle’s body belongs to 

Ahura Mazda.

Keywords: Visual Features, Motifs, Bistoon Relief, Achaemenid Art
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