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Abstract 
Physical activity is the motif of most archaeological evidence in ancient 
Mesopotamia, but the origins, functions, and values of physical activity are 
not well known in the whole of ancient Mesopotamian culture. The basic 
questions of research are that in what process of the people living in ancient 
Mesopotamia, various types of physical activity have emerged? And what 
functions and values have they had in the structure of society? Data of 
research has been collected to do desk study from archaeological, historical, 
and mythological sources and have been studied by the qualitative method of 
descriptive-analytical. Based on a holistic view of the culture, the purpose of 
this paper is to examine various types of physical activity in the structure of 
the Mesopotamian society from the Initial Urbanization to the end of the 
New Babylonian period. This study reveals that each of the ritual, martial 
and entertainment activities have protected the Mesopotamian man against 
all kinds of injuries, including mental-physical, and has brought him life and 
security. Physical activity is associated with power and religion, and the 
majority of them are projected into the world of the gods and the meaning of 
ritual physical activity is based on mythology. Myths, as the beliefs of 
ancient peoples, legitimized the king's martial and entertainment activities 
and emphasized important physical activities in the process of 
Mesopotamian human life, and reflected the common values of society 
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 باستان نیالنهرنیدر ب ها نییها و آ با اسطوره یو رزم یبدن یها تیبرهمکنش فعال /٢

 النهرین باستان ها در بین ها و آیین های بدنی و رزمی با اسطوره برهمکنش فعالیت
 زینب خسروی

 ، اردبیل، ایران.شناسی، دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی دکتری باستان
 ١بهروز افخمی

 ، اردبیل، ایران.شناسی دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار گروه باستان
 ۰۶/۱۴۰۰/  ۳۱؛ تاریخ پذیرش مقاله: ۲۴/۰۹/۹۹تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
النهـرین باسـتان اسـت؛ اّمـا بـه درســتی شـناختی در بـینمایـۀ اکثـر شـواهد باسـتانبـدنی نقـشفعالیـت

نشـده النهـرین باسـتان شـناخته در کلیت فرهنـگ بـینهای فعالیت بدنی پدیدارشدن و کارکردها و ارزش
-بـدنی در چـه رونـدی از زنـدگی مـردم بـین هاین است که انواع فعالیتمسائل اساسی پژوهش ای. است

هـای انـد؟ دادههـایی در سـاختار جامعـه داشـته؟ و چـه کارکردهـا و ارزشنداالنهرین باستان پدیدار شده
و بـا روش کیفـی  شده گردآوریشناسی، تاریخی و اساطیری ای از منابع باستانپژوهش به شیوه کتابخانه

-انـواع فعالیـت نگر به فرهنگ،با نگرش کل هدف پژوهش این است که. اندمطالعه شدهحلیلی تـتوصیفی
، نـداپدیدار شده بابل نوالنهرین که از دورۀ آغاز شهرنشینی تا پایان دورۀ در ساختار جامعه بین های بدنی
، انسـان رمیو سـرگهای بدنی آیینـی، رزمـی هر یک از فعالیت دهدوهش نشان میژ د پد. برآیننتبیین گرد

جسمانی محافظت نموده و زندگی و امنیـت را بـرایش  -ها اعم از روانیرا در برابر انواع آسیب النهرینی بین
بـه جهـان های بدنی شده و اکثر فعالیتهای بدنی با قدرت و مذهب عجین. فعالیتآورده استبه ارمغان 

. اسـاطیر بـه گردیـده اسـتاسـتوار  ر پایۀ اساطیرهای بدنی آیینی بشده و معنای فعالیتخدایان فرافکنی
هـای های رزمی و سرگرمی پادشاه مشروعیت داده و بـه فعالیـتعنوان باورهای مردمان باستان به فعالیت

کرده را نمایان های مشترک جامعه و ارزش دهکر النهرینی تأکید زندگی انسان بینروند بدنی پر اهمیت در 
 . است
 شناسی، آیینی، رزمی، سرگرمی. النهرین، شواهد باستاننبی :های کلیدیواژه

 مقدمه.۱
تمـدن  ناختیـشـتانـلی بـر شـواهد باســمایـۀ اصـشـنقهای بدنی، فعالیت مختلف انواع
ینۀ ـ، پیشـهـزار سـال پ.م سـه بـا قـدمت یناختـشواهد باستانـالنهرین است. این شبین

- د دولـتـابــهای معشنوارهـبا ج و تهـان داشتـباس  تمدن یونان سه باـتری در مقایهـدیرین
-دن بینـمـه از تـگرچا. (Sjöberg,1985:8) اندتهـباط داشـتان ارتـنهرین باسـالنـشهرهای بی

هـا، دیسنـ؛ اّما تنشده استالنهرین باستان، مکان ورزشی مستقل مانند استادیوم کشف 
النهـرین بدنی در تمدن بـین هایت، انواع فعالیها و اسناد نوشتاریبرجستهمهرها و نقش

های بدنی، حرکـات در این پژوهش، منظور از فعالیت .(Crowther,2007:15)کنند را اثبات می
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 در انسـان انـواع اسـتعدادهای حرکتـی جسمانی است که منجر به پـرورش و شکوفاشـدن
د این اسـت شوفعالیت بدنی استفاده می ۀعّلت آنکه از واژ. شده است باستان النهرینبین

انـد و مـرز های مختلف در گذشته با ابعاد چندگانۀ فرهنگ جامعه ارتبـاط داشـتهکه ورزش
بین فعالیت بدنی به عنـوان ورزش و فعالیـت بـدنی بـرای آیـین یـا جنـگ نامشـخص بـوده 

 .شده اسـتاز عنوان ورزش استفاده  گاه با این حال برای تعیین انواع فعالیت بدنی .است
-النهـرین انگـارهصلی پدیدارشدن نمودهای گوناگون حرکتی در تمدن بـینهای ازمینهاز 

های مذهبی، مسئلۀ تأمین معیشت مانند شکار حیوانـات، نـزاع و جنـگ، نمـایش قـدرت 
هـای بـدنی در دوران بسیاری از این فعالیت .(Ellison,1978:148) بوده استفردی و سرگرمی 

النهــرین باســتان رونــد و در تمــدن بــین انــد، بــا ایــن حــالمعاصــر تبــدیل بــه ورزش شــده
انـد، نامشـخص های بدنی با سایر ابعـاد فرهنگـی داشـتهبرهمکنشی که هریک از فعالیت

انـد، هـای بـدنی در سـاختار جامعـه داشـتههایی که ایـن فعالیـتاست و کارکردها و ارزش
از  نـدیهـای بـدنی در چـه رومبهم است. مسائل اساسی این اسـت کـه هریـک از فعالیـت

اند؟ و در سـاختار اجتمـاعی چـه کارکردهـا و النهرین باستان پدیدار شدهزندگی مردم بین
توانـد تحـول در سـبک زنـدگی و رونـد پاسـخ بـه ایـن مسـائل، مـیانـد؟ هایی داشتهارزش

نگـرش همـه همچنـین  .تا حدودی مشـخص نمایـدالنهرین باستان را فرهنگی جامعۀ بین
تـا حـدودی  ،اث معنـویمیـر  مثابـۀهای بدنی به فعالیت بنایبر مجانبه دربارۀ این تمدن، 

 النهرین همه نواحی بین دو رود دجله و فرات است.منظور از سرزمین بین. یابدتوسعه 
شناسی آثـار تمـدن شناسی، نمادشناسی و فنهای زیادی دربارۀ سبکگرچه پژوهشا
هـای بـدنی در ن بـه فعالیـتالنهرین باستان انجام شده است؛ اّما به ندرت پژوهشـگرابین

تنها اثری که به طور مختصر بـه ورزش  اند.شناختی و نوشتاری توجه نمودهشواهد باستان
است کـه » کروثر«نوشتۀ » ورزش در دوران باستان«النهرین باستان پرداخته، کتاب در بین

سـطح زان میـ و النهـرینجامعۀ بـین یبا توجه به نیازها .شده استمنتشر  ۲۰۰۷در سال 
 شـدههای بدنی فقط برای سالمت و رقابت انجام نمـی، فعالیتدوران باستانآگاهی مردم 

در ایـن پـژوهش . بـوده اسـتترتـب های بدنی کارکردها و معناهای مختلفـی مو بر فعالیت
-در دورهالنهرین باسـتان کـه تأثیرگذار در روند فرهنگی جامعۀ بین های بدنیهمۀ فعالیت

اّکدی، بابل قـدیم، آشـورقدیم، میانـه و ـ، سومر، اکد، نوزایی سومریهای آغاز شهرنشینی
بـرداری و بـا روش هـا بـا ابـزار فـیشداده  انـد.مطالعه شدهجدید و بابل جدید نمود یافته، 
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سـپس . شـده اسـتو اسـاطیری گـردآوری  یشناسـی، تـاریخای از منابع باستانکتابخانه
هـایی کـه در سـاختار نگـر بـه کارکردهـا و ارزشهای بدنی با نگـاهی کـلاز فعالیتهریک 

 اند.تبیین شده تحلیل ـاند، با روش کیفی توصیفیاجتماعی داشته
 آیینی  بدنی هایفعالیت.۲
 دو ورزش .۲-۱

روی و دویـدن در ابعـاد پیـاده و قدیم که امکانات و ابـزار سـواری محـدود بـود های زماندر 
ای ، شاهان بـه ایـن فعالیـت بـدنی توجـه ویـژهل بودمسائ ترین مهممتعدد زندگی انسان از 

و در  فرمانروایـان سلسـلۀ سـوم اوراز  پ.م)۲۰۹۴-۲۰۴۷(سرودهای شولگی  درنشان دادند. 
بـه روشـنی بـه  پ.م)۱۷۳۶-۱۷۷۶( بابـل قـدیم انشـاهاز  داگـانای متعلق بـه ایشـمهکتیبه

و از شـهر نیپـور تـا اور : اآمده استدر سرودۀ شولگی . شده استاشاره  انشاه دویدن این
تـا بتوانـد در  دویـده اسـتکیلومتر  ۳۲۲دود. او معتقد است، حدود را دوبار در یک روز می

هـای نیپـور بـود شـرکت کنـد. در ایـن سـرودها از جشن شهر اور که همزمـان بـا جشـنواره
گی ـولــش .(Crowther,2007:17) شـود کـه ماننـد غـزال بـودلیل مـیـاستقامت و سرعت او تج

من قهرمان هستم، من مشتاق به مسابقه هستم، من از قدرت کمر و پاهایم که «گوید: یم
سریع دویدن به انسان این  .(Liverani,2013::167) »مانند شیر و اسب است خوشحال هستم.

دهد تـا محـدودیت زمـان و مکـان را از بـین ببـرد. سـریع دویـدن فرمانروایـان، امکان را می
در دورۀ ســومر، .  (Bale,2002:11)داد حــدود زنـدگی را نمـایش مـیهـا بـا فضـای مچـالش آن

ـــا جشـــنواره ـــه یـــک فعالیـــت آیینـــی در ارتبـــاط ب د شـــهـــای معبـــد تبـــدیل دویـــدن ب
کشـتی در  ودو  مسـابقاتفقـط  ،در دوران سلسلۀ سوم اور و بابل قـدیم ).۸۳:۱۳۹۴(جانستون،

در در مـورد ایـن جشـنواره  .(Bogucki,2008:1050)انـد هـای مـذهبی بـودهرابطه با جشـنواره
داگـان فرمـانروای شـمال ایشـمه«بر مهر سفالی از دوره بابل قدیم چنـین آمـده:  ای کتیبه

، کسی که مانند شیر وحشـی شده استدجله مرد جوانی است که قهرمان دوندگان نیپور 
اهان شـ  .(Frayne,1990:37) »ناپـذیر اسـتشود، او دونـدۀ خسـتگیبا قدرت در نبرد وارد می

کان را از میـان ـدودیت زمـان و مــاور و بابل قدیم بـا سـریع دویـدن محـسوم دوران سلسلۀ 
هـا مشـابه کـه توانـایی بـدنی آن دندشـمـی فـرا انسـانیموجـودی  بدین ترتیبو  بردندمی

شـده در الـواح پهلوانـان ذکـرــهـا نقـش حماسـی شـاه. بدین ترتیـب آنبودحیوانات تیزپا 
و لیاقـت و  نـددکر را تکرار می )۱۸۷:۱۳۸۵(کرامر، بند و گیلگمشار، لوگالسومری مانند انمرک
هـای بعـد از دورهنمودنـد. مـیفرافکنـی  خـود پهلوانان را به شخصیتـشایستگی این شاه
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و بعـدها  ی کارآمـدهـاو این به دلیـل سـاخت ارابـه مسابقۀ دو برجای نماندهبارۀ سندی در
 .بوده استالنهرین شرقی به بینآمدن اسب از نواحی شرقی و شمال

 
 نمایه ورزش دو در دورۀ سلسلۀ سوم اور و بابل قدیم (منبع: نگارندگان)

 کشتی  ورزش.۲-۲
بابـل نـو، نبـرد تـن بـه تـن  ۀینی تـا پایـان دور ـمایۀ اصلی مهرها از دورۀ آغـاز شهرنشـنقش

 بـوده اسـتتی الخلقـه بـه صـورت ورزش ُکشـبـا موجـودات عجیـب هـاها و یا انسانانسان
(Garrison,1990:90). شکار حیوانات و رفع سایر نیازهای معیشـتی (Ellison,1978:148)  و نـزاع و

نبرد تن بـه در گذشته  گیری نبرد تن به تن بود.ها با یکدیگر از عوامل شکلدرگیری انسان
از انـد، نمـادی ردهکـبـا یکـدیگر مبـارزه مـی تنیدهتن کشتی که دو حریف به صورت درهم

شــواهد . دشــبــا نیروهــای مختلــف طبیعــی، انســانی و روانــی  شــجاعت انســان در چــالش
آمـده  به دسـتالنهرین باستان در مورد ورزش کشتی زیادی از معابد بین شناختیباستان

موجودیـت ایـن ورزش گویای انجام ورزش کشتی به عنوان فعالیت بدنی آیینی است و که 
رساند. یکـی از ایـن شـواهد باسـتانی مجسـمۀ مسـی دو یرا از هزارۀ سوم پ.م به اثبات م

هـا ها به حالـت تعـادل بـر سـر آنگیر به صورت پایۀ تزیینی دو ظرف است که ظرفکشتی
اند. این اثر از معبـد شـارا در تـل عقـرب گیر کمر یکدیگر را گرفتهقرار دارد و این دو کشتی

گردد. از دیگر شواهد کشتی .م بازمیو تاریخ آن به دوره سومر، هزارۀ سوم پ آمده دست به
یکـی از خفاجـه و دیگـری از دیالـه کـه در مـوزه  آهک سنگاز این دوران دو پالک وقفی از 

در پـالک وقفـی خفاجـه سـه صـحنه از  .(Sjöberg,1985:7)شـوند، اسـت بغداد نگهداری می
دهــد شــده کــه شــروع، میانــه و پــایین ایــن ورزش را نشــان مــیورزش کشــتی نقــش

یافتۀ پیروزی مردوک بر تیامت اسـت کشتی تکرار اجرای آیینی و تجسم ).۲۵۳:۱۳۸۷ضی،(ریا
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اجرای . است سازی طبیعتزنده ۀد و یادآور جشنوار کر طبیعت را بارور می ،که این پیروزی
-آیـین سـاز .(James,1958:54) دکـر حفـظ مـیرا در این جشنواره توالی منظم فصـول کشتی 

در  یـینآ. داداسـتقرار مـی را جامعـه و دنمـوحل می را تماعیش اجـمکـکه کش بود کاریو 
بـوده هـای مهـم از جنبـه یکـی ١ا، در هر آیینی اجـر دوشمعنا میمحتوای فرهنگی جامعه 

گیرند؛ زیرا معتقدند که آیین اثر مـادی شناسان آیین را نادیده می. بسیاری از باستاناست
فرهنـگ مـادی  وتحلیل تجزیـهیابند و حقق میها از طریق شواهد ملموس تندارد؛ اّما آیین

  (Ristvet,2014:25).ها ضروری است برای درک عملکرد آن

  
گیران از معبد شارا در تل مجسمه کشتی

 )۶۵:تصویر۱۳۸۰عقرب،دوره سومر (مجیدزاده،
پالک وقفی از دیاله، دوره سومر  

 )۱۷۰:تصویر۱۳۸۰(مجیدزاده،

یعنـی حماسـۀ گـیلگمش  این موضوع در. بود نیز ن انسانفعالیتی برای تقویت رواکشتی  
شـده بازنمـایی  ،رسـیدهترین گزارش ادبی که در مورد ورزش کشتی، به دسـت مـا قدیمی

بـا تصـاویر مـرتبط بـا ایـن اسـطوره  اکـدسومر و ۀ بسیاری از دور  ایاستوانهمهرهای  .است
 & Levinson) گردد میبـازپ.م  ۱۳بـه قـرن  حماسۀ گـیلگمش ، تاریخ سنداندمنقوش شده

Christensen,1999:266).   گـیلگمش پنجمـین شـاه اوروک اسـت کـه یـک سـوم او آدمـی و دو
خواهنـد اش خداست. گیلگمش پادشاهی ستمکار است، مردم از خدایان کمک مـیسوم

آفریننـد. انکیـدو خدایان رقیبی به نام انکیدو را برای گیلگمش مـی .تا از ستم او رها شوند
گـیلگمش و انکیـدو در محوطـۀ معبـد ایشـتر در اوروک بـا یکـدیگر  ،نما استحشانسان و

گـیلگمش سـرانجام یابـد. هـا در خیابـان ادامـه مـیشـوند، کشـتی آندست به گریبان می
نگرنـد و انکیـدو کوبد و در این هنگام مردم با حرمت به گیلگمش مـیانکیدو را بر زمین می

از ایـن نبـرد تـن بـه تـن انکیـدو و گـیلگمش بـه یکـدیگر  د. بعدپذیر او را به عنوان سرور می
راند، گذارند و همراه یکدیگر به نبرد با دیو خومبابا که مردم را از جنگل سدر میاحترام می

کشند، گـیلگمش ها را میجنگند و آنانکیدو و گیلگمش با دو نرگاو تن به تن می. روندمی
هر اوروک ـیان شــندانه از مــپیروزمـ ،بـر ارابـههـایش، سـوار روزیـآوردن پی به دستبعد از 

                                                           
1.Performance                
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شناسـی مـرتبط بـا حماسـۀ گرچـه بـر شـواهد باسـتان (McIntosh,2005:296-297). گـذردمـی
الخلقه نقش شـده گیلگمش نقش مبارزۀ تن به تن گیلگمش با انکیدو یا موجودات عجیب

ت اخالقـی است؛ اّما در حقیقـت رویـدادهای حماسـۀ گـیلگمش، پیرامـون نیازهـا و صـفا
شتی بـا انکیـدو فـرو ـگردند، به طوری که خشم و سـنگدلی گـیلگمش بعـد از کـانسان می

کشـتی نیـروی  ).۶۲-۶۳: ۱۳۸۵(کرامـر، گذارند نشیند و دو پهلوان به یکدیگر احترام میمی
ــی ــت م ــه را تقوی ــر جامع ــوان رهب ــه عن ــیلگمش ب ــوی گ ــی و معن ــد فیزیک  & levinson)کن

Christensen,1999:266). سـرکش اسـت. انکیـدو در حماسۀ گیلگمش انکیدو نمـادی از نفـس
در واقـع انکیـدو نفـس    (Nosrat,2012:59).و  نماینـدۀ نیروهـای سـایه اسـت  گیلگمش ۲ضد

بـا انکیـدو  گـیلگمش و کشـتی درآمـده عینیت یافتـهصورت به سرکش گیلگمش است که 
گـاه روان سـرکش گـ. کردن این بخش روانی گیلگمش استنمایندۀ رام یلگمش بـه ناخودآ

شود. سایه به این علت در وجود گیلگمش به وجود آمـده و آنجا سایه می شده راندهروان او 
ت خود را ارجح دانست و اعتبارش نزد مردم را از دست که گیلگمش با کارهای اشتباه منیّ 

ازنمـایی بدر نبرد آیینی با تمایالت ویرانگر غریزی که به صورت نبرد تن به تن کشـتی . داد
شــوند انگیــز ظــاهر مــیهــا و جــانوران شــگفت، ســایه بــه صــورت اژدهــا، غــولشــودمــی

  ).۱۴۴-۱۴۶: ۱۳۹۵(مشایخی،

   
سومر نبرد گیلگمش با حیوانات  ۀمهر از دور  )۱۳۸۵:۶۳تصاویر حماسۀ گیلگمش (کرامر،

 )۲۲۰: تصویر۱۳۸۰(مجیدزاده،

دیـدگی جـدی در آن زیـاد ال آسـیباز آنجا که کشتی برخورد کامل فیزیکی است و احتمـ
شـان را بـه مخـاطره هر دو حریف امنیت تـن و روان ،(Levinson & Christensen,1999:459)است 

گـیلگمش  .شـونداندازند و با به چالش کشیدن تن، نیروهای ناهنجار روانی تخلیه مـیمی
یعنـی ازد انـدنمـا در واقـع  تـن خـود را بـه خطـر مـیدر کشتی با انکیدوی وحشـی انسـان

از ایـن رو شخصـیت  .دادن گناهـان گـیلگمش اسـتای کفـارهگونـه کنـد کـهفداکاری می
مش بـار دیگـر ـگــد، و بـا ایجـاد چـالش در گیلـرسـازگاری مـیـعادل و ســلگمش بـه تــگی

 ،(Jarvie & Maguire,2002:10) شـودمی نمایانهایی که یک رهبر باید داشته باشد در او ویژگی
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کر ـ، تشـدک کردنــدو او را کمــتی بـا انکیــو از خدایان که به واسطۀ کشـ شوداو عاقل می
   .(Dalley,1998:50)کند می

کـه  بود. در اشعار شولگی بیان شدهنیز توانایی بدنی افراد  برای نمایشکشتی نمادی 
گیر است. شولگی برای آنکـه قـدرت و شـجاعتش را بـه رعایـا شولگی حاکم شهر اورکشتی

دهـد. او بـا نظیرش ارائـه مـیای از یک ابرقهرمان را به واسطۀ کشتی بیرهنشان دهد، چه
گیرد و به دلیل تکنیکش در کشتی کـه بـه رقیبانش که از دیگر کشورها هستند کشتی می

-اولـّین نمونـه از ورزش بـین ،گـردد، ایـن مسـابقاتشود، مشهور مـیعنوان ترفند یاد می
-مانده از شولگی اولین نمـایش بهـرهاین روایت باقی  .(Crowther, 2007:16-18) المللی است

به طور کل، ورزش کشتی در تمدن  بدنی به مثابه قدرت یک کشور است. گیری از فعالیت
هـای معبـد بـود کـه چـالش بـا النهرین باستان، فعالیت آیینی در ارتبـاط بـا جشـنوارهبین

و چالش با روان سـرکش نیروهای طبیعی برای کسب معیشت و امنیت، چالش با دشمنان 
 . کرده استشناسی و اساطیری بازنمایی را در شواهد باستان

 
 نمایۀ  کشتی (منبع: نگارندگان)

 زنی مشتورزش .۲-۳
از مقبـره سـینکارا در  کـه دهشـبر روی پالکی تزیینی از خـاک رس نقـشزنی ورزش مشت
زنـی هسـتند، در رزش مشتدو مرد جوان در حال و ،تصویراین در  .شده استالرسا یافت 

  بوده است های معبدزنند. این تصویر در ارتباط با جشنوارهحالی که دو فرد دیگر طبل می
(Sjöberg, 1985:9). چ منبــع زنــی اســت و در هــیشناســی از مشــتایــن تنهــا شــاهد باســتان

 .  نشده استنوشتاری از آن صحبتی 
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 (Sjöberg,1985:9)  زنتصویر دو مشت

ایـن فعالیـت بـدنی بـه  معبـد کـهۀ بدنی در ارتباط با جشـنوار  گرفتن این فعالیتظر ن با در
ماننـد هد کردنـزنی میتوان مکانی که دو ورزشکار مشتد، میداتر میحالتی مالیم خشن

زنـی، داد و مشـت مکان مرکزی دانست که آشوب نخسـتین در اسـاطیر بـین خـدایان روی
ــاد  ــه ی ــت را ب ــردوک و تیام ــرد م ــینب ــق م ــان خل ــت جه ــت تیام ــا شکس ــه ب ــدآورد ک  ش

 ).۳۴:۱۳۸۴(الیاده،
 تیراندازی با کمان .۲-۴

مدن ـیان بردن فاصله و زمان رسـیدن بـه هـدف باعـث شـد تـا در تــان در از مـت کمـاهمی
فاده از کمـان در تمـدن ـتــینۀ اسـیشــابد. پـت آیینی و سـپس زرمـی بیـاهمیالنهرین بین
انسـانی کـه  . (Charvát,2003:118) گـرددنگی و کالکولیتیـک برمـیالنهرین به دورۀ نوسـبین

شأت ـنۀ مکـان و زمـان نــرعت کـه از زمیــافت دور و ســصر مســکمان را اختراع کرد دو عن
ترتیــب بــدین ).۲۰۷:۱۳۶۸ل،ک(شــنشــده و قابــل فهــم بــود گیرنــد بــرایش کــامًال شــناختهمــی

شـد. در تیراندازی بـا کمـان برداشـته  محدودیت بدن انسان برای دسترسی به مکان دور با
هـای انسـانی دنیای باستان که انسان از هر طرف مـورد هجـوم حیوانـات مختلـف و گـروه

زدن  با بقا و مرگ انسان ارتباط تنگاتنگ داشت که کمانـدار مخالف بود، با سرعت به هدف
بـود؛ زیـرا در  کـرد. ایـن قهرمـان از تمرکـز ذهنـی بـاالیی برخـوداررا تبدیل به قهرمان مـی

دهنـد و فرآینـد ایـن گانه را شـکل مـیتیراندازی ذهن و بدن انسان با تیر و کمان اتحاد سه
هـای بقـا و زنـدگی گـروه در بـا کمـان تیرانـدازیاهمیـت  ).جـا(همانترکیب پرتاب تیـر اسـت 

د. شـدر آغـاز رشـد فرهنگـی هـای انسـانی از مرحلـۀ پـر اهمیتـی باعث گذر گـروهانسانی 
هـای تیر و کمان به عنوان نخستین سالح اندک دقیق انسان پیش از تاریخ با آیین بنابراین

شـکار  ).۴۵:۱۳۸۰(واخ،شد عتیق ارتباط یافت، این مراسم آیینی برای شکار یا جنگ برپا می
هـا و هـا و انسـانالنهرین نقش مهمی داشته است هم برای حفاظت از گلـههمیشه در بین

کمـان بـا از بـین بـردن  .(Ellison,1978:158) ی و سایر مواد تولیـدیهم برای تأمین مواد غذای
محدودیت جسمانی انسان به او این امکان را داد بـه مسـافت دورتـر تسـلط یابـد، مسـافت 
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تری مانند پرندگان بهـره بگیـرد. زیادی را با آرامش بیشتر طی کند و از منابع غذایی متنوع
انسانی کمانـدار بـه طـور هماهنـگ بـرای تسـخیر  هایتیراندازی با کمان باعث شد، گروه

در بسـیاری از  ،هـاو ایـن اتحـاد آن ، مراسم آیینی برپـا کننـدهدف واحد با هم متحد شوند
 آمیز بود.یتعملیات شکار موفق

 
 )۳۸:تصویر ۱۳۸۰اوروک (مجیدزاده، ۀسنگ یادمان شکار شیر با کمان از دور 

هایی دارند که شالودۀ ارتبـاط تیـر و ، خویشکاریالنهرینچندتن از خدایان اساطیری بین
دهند. انسان با تیراندازی با کمان از عرصۀ زمینـی کمان با آیین شکار و جنگ را شکل می

به سمت آسمان نفـوذ یافـت و وجـود خـود را همچـون خـدا فراانسـانی پنداشـت. نینورتـا، 
یـری تسـخیرناپذیر بـود ایشتر و آشـور تیـر و کمـان داشـتند، تیـر و کمـان نمـادی بـرای دل

 ).۱۷۶:۱۳۸۳(هال،
 های بدنی رزمی فعالیت.۳
 نبرد با نیزه . ۳-۱

د و در دوران ادنیزه ابزاری بود که کارایی دسـت انسـان را در نبـرد تـن بـه تـن افـزایش مـی
ای دورتر بـود کـه امنیـت ای مناسب برای شکار و جنگ با دشمنان از فاصلهباستان وسیله

باعث شد نیزه به  یالنهرینکارایی نیزه در زندگی انسان بینکرد. ضمین میدار را نیز تنیزه
مـردوک بعـد از در ایـن بـاره در اسـاطیر آمـده، نمادی برای امنیت و اطاعت تبـدیل شـود. 

بر تخت ایزدان نشست در حالی که نیزۀ امنیت و اطاعـت را در کنـار خـود  شکست تیامت،
ابزار برای شکار و جنگ تا پـیش از  ترین مهمالنهرین یننیزه در ب .(Kuiper, 2010:164)داشت 

اوروک مردی با نیـزه  ۀدور  ایاستوانه. بر مهرهای بوده استشور آ پادشاهیروی کار آمدن 
که احتماًال نمایندۀ حاکم است در مقابل چند زنـدانی اسیرشـده ایسـتاده اسـت، بـه نظـر 

ایـن  .(Poo, 2012:52)باشـد  شـورش بزرگداشت یک رویداد تاریخی شاید صحنۀرسد این می
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هـای در روابط بـا گـروه با نیزهفعالیت بدنی انسان شناختی از شاهد باستاناولین  ،صحنه
 .  (McIntosh, 2008:70)انسانی دیگر است 

 
 ندامهری از دوره اروک که برای اسیر کردن افراد از نیزه استفاده کرده

 )Oates ,1993:412( 
 را النهرینی در اواخر دورۀ سومر، فعالیت جسمانی نبرد بـا نیـزهرهای بینشهـرقابت دولت

های سیاسی در شد، برای رقابتبرای برپایی امنیت و اطاعت استفاده می تاکنونکه فقط 
ها اولین شاهد باستانی اسـت کـه یادمان کرکسسنگ. دادجنگ مورد استفاده قرار قالب 

در ایـن  .(Pinches, 1912:340)هـا نیـزه اسـت سـومریابـزار جنـگ  تـرین مهمدهـد، نشان می
توم پادشاه الگاش استسنگ یادمان ـ ــ در سـمت بـاالی آن سـربازان که دربارۀ پیروزی ِاَانَّ

جنگـی فقـط نیـزه  ۀجنگند، در قسمت پایین سربازان سـوار بـر ارابـپیاده با نیزه و سپر می
در صـحنۀ تـاریخی  .(Winter, 2010:12)ست دارند و شاه نیزه را در باالی سر خود نگهداشته ا

ها، سـربازان در حـال حمـل نیـزه و پـرچم هسـتند. ایـن اثـر بیـان نبرد نارامسین با لولوبی
ها سنگ یادمان کرکس .(Poo, 2012:53)خودآگاه از ابعاد زندگی مردم اکد مانند جنگ است 

دهـد کـه همـان مـیو نارامسین اکدی ماشین جنگی پادشاه الگاش و نارامسـین را نشـان 
 اند. نیروی بدنی و ذهنی افراد است که برای کارایی بیشتر مجهز به نیزه شده

   
 )۱۸۷: تصویر ۱۳۸۰ها (مجیدزاده،سنگ یادمان کرکس
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آشور، گستردگی عملیات لشکرکشی شـاهان و پیشـرفت ابـزار و اسـلحه  پادشاهیدر دوره 
این نمود بـا اختـراع د. وثار هنری بازنمایی شجدیدی در آنمود با  ،نبرد با نیزهباعث شد تا 

بـرای اسـتفاده از شکار یا جنـگ  در صاحب ارابه  ،های جنگی ظاهر شد که به تبع آنارابه
به مهارت بیشتری نیاز داشت و فرد با تمرکز زیاد و  متناسب با سرعت ارابـه و بـرآوردن نیزه 

آشـور بـرای  پادشاهانو بسیاری از  این کار سختی بود کرد.فاصله هدف، نیزه را پرتاب می
انـد. تصـویر کـرده هـابرجسـتهها یا نقشنمایش قدرت و شوکت خود این صحنه را بر مهره

غـزال  شـیر وکار ـی، بـا ارابـه و نیـزه  بـه شــکرکشـل زمانی لشـوری در فواصـپادشاهان آش
ور، ـآشـاهی ـپادشـ ۀر زه در دوـرد بـا نیــر نبــود جدید دیگــنم).  (Kuiper, 2010:148رفتندمی

النهـرین شـد، و مـردم ایـن داران سـوار بـر اسـب بودنـد. از هـزارۀ دوم اسـب وارد بـیننیزه
نیـزه ابـزاری . (Pinches, 1912:354)سرزمین به صورت کامًال تـدریجی سـوارکاری را آموختنـد 

-نبرای کارایی بیشتر بدن در نبرد تن به تن بـود کـه بـا سـاخت ارابـه و آمـدن اسـب بـه بـی
 النهرین، نمودهای جدیدی در رابطه با فعالیت جسمانی با نیزه بازنمایی شد. 

 
 نمایه نبرد تن به تن با نیزه (منبع:نگارندگان)

 شمشیربازی .۳-۲
در رو و ساخت سالح مسـتحکم و  رو ۀ، شجاعت در مبارز تمرکزانعطاف بدن، سرعت بدن و 

 پدیدارشــدن، باعـث کـردمـیتقویــت هـا را ای ماننـد جنـگ کــه ایـن مهـارتسـپس زمینـه
نقش شمشـیربازی از متـأخرترین نقوشـی اسـت کـه در د. شدورۀ آشور نو شمشیربازی در 

 ۀاعتالی فرهنـگ جامعـود.ـشـهرین بازنمـایی مـیـالنـشناسی تمدن بـینانـشواهد باست
حرکـات ، ینترلی بدن که باعـث حرکـات منعطـف و تـاکتیکالنهرین و تأثیرش بر خودکبین

نبرد تن و ارتقای شجاعت افراد در  (Shilling, 1993:150)شد و با تمرکز فکری بیشتر میسریع 
تر با استفاده از آهـن و لشکرکشـی و عملیـات گسـتردۀ ، ساخت تسلیحات مستحکمبه تن
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آشور، عواملی بودند که باعث شد، خنجرهـا تبـدیل بـه شمشـیر  پادشاهی ۀجنگی در دور 
النهرین تا هـزارۀ اول پ.م نـادر بـود تـا اینکـه آشـوریان ینبه طور کلی شمشیر در بشوند. 

آهن را در ساخت تسلیحات نظامی به کار گرفتند و شمشیر به تدریج جایگزین نیزه، تبـر و 
استفاده از شمشیر در جنگ و نبرد تن  .(McIntosh,  2008:190) شدهای قبل خنجرهای دوره

، آشورنصــیرپال دوم در یافــترین رواج هـالنــًال در بــینـبــه تــن از قــرن نهــم پ.م کامــ
شمشـیر در  .(Liverani, 2013:472) کـرداش به مصر سپاه خود را به شمشیر مجهز لشکرکشی

برجسته آشوربانیپال در نینوا، شـاه بـا شمشـیر شـیر را شد، در نقششکار هم استفاده می
شـود و اهر میشمشیر سالحی است که با پیشرفت تمدن ظ. (McIntosh, 2008:247)کشد می

شمشـیرباز خواهـان مبـارزه  خوانند.افراد یکدیگر را به مبارزه منصفانه با این سالح فرا می
تن به تن و برابر در فاصله نزدیک است و این نوع مبارزه او را از مهارتش در ارتباط با فـردی 

 .کندکه در برابر او ایستاده آگاه می

  
شلمانصر در حال کشـتن گـریفین، 

ــف ــه کش ــالح) ب ــرود (ک ــده از نم ش
ــــــــوریه  ــــــــمال س ــــــــبک ش س

(Winter,2010:Fig3) 

 نمایۀ  بازنمایی شمشیرزنی در ارتش پادشاهی آشور (منبع: نگارندگان)
 

 

 تیراندازی با کمان .۳-۳
-النهرین و کارکردهـایی کـه کمـان در از میـانبه دلیل رواج همیشگی جنگ در تمدن بین

پیشـرفت . داشـته باشـدکمـان کـارکرد زرمـی نیـز بردن فاصله و زمـان داشـت، باعـث شـد 
اختـراع «های پیشرفته شد. به گفته ایگال یایدن مورخ جنـگ، باعث ساخت کمان فّناوری

کمان مرکب با برد نسبتًا طوالنی آن، در زمان خود انقالبی بود که نتایج آن قابل مقایسه با 
از اواخر هزارۀ سوم توسعه  .(Yadin,1963:6) »کشف باروت هزاران سال بعد را به ارمغان آورد.

کمان مرکب تحولی در جنگ ایجاد کرد. کمان مرکب، ترکیبی فشرده از چند مواد متضـاد 
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شـده کمان بـرآورد  این متر برد تیر ۱۷۵داد و بود که مقاومت و ارتجاع کمان را افزایش می
النهـرین یانه به بـیندر هزارۀ دوم پ.م، با معرفی اسب آسیای م .(McIntosh, 2008:188) است
 ,Bertman)  هـا بـه یـک سـکوی  تیرانـدازی متحـرک بـا دوچـرخ سـریع تبـدیل شـدندارابـه

شور که ارتش بزرگی را سازمان داده بودنـد، کمانـداران بـه خـوبی آ پادشاهیدر  .(2003:266
مانزر مفرغی شل ۀبر درواز  .(Hunt, 2010:72)توانستند از روی اسب یا ارابه تیراندازی کنند می

دهد، صـفوف مـنظم آمده و لشکرکشی او به سوریه را نشان می به دستسوم که از باالوات 
   .(Weippert et al, 2003:113) شده استبه تصویر کشیده  کماندارنظام پیاده

 
 )۴۷۶: تصویر۱۳۸۰دستۀ کماندار در لشکرکشی شلمانصر سوم به شمال سوریه (مجیدزاده،

 

 
 ا کمان (منبع: نگارندگان)نمایۀ تیراندازی ب
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 سوارکاری .۳-۳
بـرای د. شـبدنی دورۀ آشور به ویژه در جنـگ های سوارکاری، باعث تحول و پویایی فعالیت

النهـرین های اروپا توسط سلسلۀ اورسوم به تمدن بـیناولین بار اسب اهلی شده در استپ
 ,McIntosh) بـودالنهرین کامًال شناخته شـدهسواری در بینوارد شد و تا قرن نهم پ.م اسب

ها ها ناشناخته بود، سوارکاری برای آنالنهرینیاز آنجا که زین و رکاب برای بین .(2008:125
دشوار بود. در نتیجه سوارنظام تا هزارۀ اّول پ.م که آشوریان موفق به توسعه سالح شدند، 

آشـوریان بـرای سـوارکاری  .(Bertman, 2003:266)در جنگ خاور نزدیک نقش جزیـی داشـت 
اری دشـوار بـود و ـوارکــدادنـد. در ابتـدا سح مـیـانا را ترجیــهای کوچک اورارتو و مبـاس

نشستند، در قرن هیجـدهم پ.م ها مانند سوارشدن بر االغ بر کفل اسب میالنهرینیبین
رابه فراهم کنند که دهد تا برایش اشدن برای سفر فرمان میلیم از ماری برای آمادهزیمری

نشستن بـر  تدریج بهشد؛ زیرا نشستن بر روی اسب در شأن او نبود. توسط االغ کشیده می
کـرد. در وسط اسب باعث بهبود اوضاع شد؛ اّما مهار اسب در هنگام جنـگ را  دشـوار مـی

جنگید و یک نفر اسـب شدند، یک نفر میسوارکاران دوتایی سوار می پ.م اوایل هزارۀ اّول
کرد. اکثرًا از سوارکاران برای حمل پیام و شناسایی مقدماتی مناطق اسـتفاده را کنترل می

هـا را گرفتنـد و از ارابـه رانها سـوارکاران جـای ارابـهکردند. از قرن هفتم پ.م در جنگمی
-McIntosh, 2008:194کردنـد های غیرنظامی مانند شکار و موکـب اسـتفاده مـیبرای فعالیت

هـای جنگـی از رنصیرپال دوم، اولین فردی بود که عـالوه بـر پیـاده نظـام و ارابـهآشو ).(195
نظـام امکـان حرکـت سـواره .(Kuiper, 2010:90)نظام تا حد زیادی استفاده کرد نیروی سواره

کـرد و هزینـۀ کمتـری بـرای نگهـداری های ناهموار را فراهم میبیشتر و مسافرت در زمین
تیگالت پیلسر سوم اصالحات عمـومی در ارتـش  .(Wallenfels & Sasson, 2000:46)نیاز داشت 

  .(McIntosh,  2008:100)ای ارتش او یک هسته سوارکار مـاهر داشـت ایجاد کرد، بخش حرفه
قلمـرو حکمرانـی ـها بـه قفقـاز سکاها و سیمریورود پ.م)،  ۷۰۵-۷۲۱(از زمان سارگن دوم 

عامـل اساسـی در کـاهش ی با کمان تبحر داشتند، سواری و تیراندازکه در اسب ـاورارتوها
ای ـیــرافـغـجا کـه در جـاز آنـ  .(Parpola, 2005:7) بـودم ـگ و مراســی در جنــرانـارابهکاربرد 

هزارۀ اول پ.م از کارایی اسـب  ها تاالنهرینیشد، بینالنهرین اسب پرورش داده نمیبین
گــاهی نداشـتند و عــدم مهـارت آندر زنـدگی و  هــا در فنـون ابزارســازی مـرتبط بــا جنـگ آ

النهـرین سوارکاری تا قـرن هفـتم پ.م و آمـدن سـکاهای سـوارکار طـول کشـید تـا در بـین
 سوارکاری رواج یافت.
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 ,Winter)پیلسر سوم برجسته کاخ تیگالتسواره نظام آشوری در نقش

2010:Fig34) 
 رانی ارابه.۳-۴

ای سـریع، کرد کـه بـا وسـیلهانسان ایجاد می النهرین، فضایی را برایهای فراخ بیندشت
هـای سـومری ارابـهشـوند. ها در دورۀ سومر ظـاهر مـینخستین ارابهاین فضا را طی کند. 

حرکت کنند، سربازان برای آنکه کیلومتر ۲۴ توانستند تاآهسته و دست و پا گیر بودند و می
 ,Hunt)کردنـد اسـتفاده مـیهـای کوتـاه هـا از خطـوط دشـمن بگذرنـد از نیـزهبا ایـن ارابـه

اختـراع و توسـعه ارابـه مهمتـرین سـهم در هنـر جنـگ در «به گفتۀ ایِگل یادین : . (2008:46
شدند و حامل یـک راننـده های سومری با االغ کشیده میارابه.» داشت را هزارۀ سوم پ.م

بـه دلیـل رابه کاربری جنگی ا ۀتوسعالنهرین، در بین .(Yadin,1963:132) دار بودندو یک نیزه
هـا پ.م) بود. در این جنگ۱۲۰۰-۱۵۵۰های اواخر عصر برنز (حدود پذیری از جنگتأثیر

 .(Moorey, 1986:169)کردند ها و فراعنه مصر برای مقابله با یکدیگر از ارابه استفاده میهیتی
زدنـد و در دل دشـمنان تـرس ایجـاد ها به سادگی خطوط دفاعی دشمن را بر هم مـیارابه
شهر اوّما یکی از علل پیروزی ـارابه جنگی در نبرد ِاآنتوم با دولتدر دورۀ سومر، کردند. می

نشـینی و یـا تعقیـب دشـمن ها بـرای عقـباز این ارابه .(Hunt, 2008:47)شود او محسوب می
 دادتـأثیر قـرار مـیشد، وجود ارابه در میدان جنـگ دوسـت و دشـمن را تحـتاستفاده می

(McIntosh, 2008:187).  اسـتاندارد «بر روی جعبه تزیینی از قبرسـتان شـاهان اور معـروف بـه
منان عبـور ـانـد کـه از روی اجسـاد دشـدهـش درآمــهارچرخ جنگی به نمایــها چارابه» اور

استفاده از ارابـه در نبردهـای هـزارۀ دوم پ.م مسـتقیم و . (Weippert et al, 2003:12)کنند می
هـای مـورد اسـتفاده در جنـگ بودنـد، بـه عنـوان مثــال سـالح غیرمسـتقیم باعـث ارتقـای

تـر بـرای اسـتفاده از سـکوی ارابـه شـدند ها قابـل کنتـرلتر و راحت و نیزهشمشیرها کوتاه
(Orlin, 2007:83). محـدود نشـد و  جنـگ ۀالنهرین ارابه فقط به حوز با این حال در تمدن بین

ست داشتند، موقعیت اجتماعی قاضـی یـا صاحبان قدرت نظامی و اشراف که ارابه را در د
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و طبـق آنچـه در الـواح بـابلی  (Wallenfels & Sasson,2000:46) برعهده گرفتنـدکارمند دربار را 
آمده، همین افراد، در هنگام جنگ، تعدادی معین ارابـه، اسـب و اسـلحه بـرای سـپاهیان 

برای آنکه راف صاحب ارابه، نظامیان و اش ).۲۸۱:۱۳۸۶یرا،شی(کردند میسواره و پیاده آماده 
نزد مردم مشروعیت داشـته باشـند و در نهایـت احتـرام و اطاعـت مـردم را نسـبت بـه خـود 

 .)۱۰۵:۱۳۹۱(عـالم،برانگیزانند، جهان مثالی را مطابق آنچه بر زمـین روی داد سـامان دادنـد 
آبـی گیرسو خدای جنگجو مشـابه خـدای خورشـید بـر ارابـه النهرینی، نیندر اساطیر بین

اوتو خدای خورشید قهرمانی بود که مرگ و شـب  .(Wallenfels & Sasson, 2000:97) ایستاد می
کــرد نوردیــد و نــور و زنــدگی را اعطــا مــیهــا را در مــیداد و بــا ارابــه آســمانرا شکســت مــی

(Kuiper,2010:185). کـرد هـا را مجـازات مـیعـدالتیاوتو یا شمش خدای عـدالت بـود و بـی 

(Bertman,2003:126) .ایـن ). ۱۸۰:۱۳۸۳(هـال، ایشتر به عنوان الهۀ جنـگ سـوار بـر ارابـه اسـت
بخـش و شـاه دهنـد؛ شـاه جنگـاور، شـاه زنـدگیخدایان سه خویشکاری شاه را نشان مـی

عادل. در حقیقت شاه و سپاهیان او که با ارابه در حرکت بودنـد، بـا ایـن عمـل دشـمنان را 
ید بـرای مـردم ـنـد و چـون خورشـکردم مـیـم فراهـدر ـمـکردنـد و امنیـت را بـرای نابود می

رسـاندند، شـان مـیدشـمنان را بـه سـزای عمـلآنـان  کـهبه این عّلت بخش بودند و زندگی
 ).  ۱۸۸:۱۳۹۰(سلیم، شدندنمادی از برپایی عدالت 

هـا بـه ویـژه هـا بـر پیشـرفت نظـامی آنها و میتـانیارتباطات جنگی آشوریان با هوری
راف ـون و اشـــقه شــهروندان، روحانیــطبـدر هــای جنگـی پــیش از ارابـه بـیش از ۀاسـتفاد

اولین تصویر ارابـه از دورۀ آشـور نقـش ارابـه بـر مهـر  .(Kuiper, 2010: 85) دار اثر داشت زمین
شناسی است؛ اّما مهمترین شواهد باستانپ.م)  ۱۱۳۳(حدود استوانه نینورتا توکولتی آشور 

 باشـدمی پ.م) ۸۵۹-۸۸۳(های کاخ آشوربانیپال اّول برجستههای آشوری نقشدربارۀ ارابه
(Dezső,2012:56). کـرد، های جنگی آشوری در قرن هشتم پ.م چهار نفـر را حمـل مـیارابه

تـر و ران، دو کماندار و یک محافظ که حامل سپر بود، به تدریج سوارکارهای سریعیک ارابه
ش برجسـته کـاخ ـدر نقـ  .(McIntosh,2005:194)  هـا را گرفتنـد هـتر جـای ارابــبـا مـانور بیشـ

و  نــداهــای جنگــی آشــوری تصــویر شــدهغربــی آشورنصــیرپال دوم در نمــرود، ارابــهشــمال
کند، در حال پرتاب تیـر هسـتند، تصـویر جالـب در کمانداران در حالی که ارابه حرکت می

 ,Kuiper) سـتشـده اهـا دیرکـی اسـت کـه بـر بـاالی آن نمـاد خـدای آشـور نصـب این ارابه

هـای آشـوریان بـر در حقیقت خدای آشور، خدای جنگجویی است که از فعالیت .(2010:28
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تـرین وسـیله در اهـداف نظـامی خـود یافتنـد. کند.آشـوریان ارابـه را مهـمارابه حمایت می
ای از توانمندی، قـدرت و نیرومنـدی قهرمانـان جنگ کردن ماهرانه آشوریان بر ارابه، گونه

 کـردهـا را توانـا بـه انجـام هـر نـوع عمـل و فعـالیتی مـیداد که آنها میبه آن اساطیری را
هــای آشــوری نمــایش عمــومی پیــروزی برجســتهارابــه در نقــش . )۱۰۵:۱۳۷۸(اطهریــان مریــان،

   .(Weippert et al, 2003:71)کرد شاهنشاهی را القا می

 
 (Winter,2003:58)غربی آشورنصیر پال دوم صحنۀ جنگ از کاخ شمال

 های بدنی برای سرگرمی و امور روزمره فعالیت.۴
 رانیتیراندازی با کمان و ارابه.۴-۱

گرچه تیراندازی با کمان در آغاز برای تأمین معیشت بود و سپس جنبۀ آیینی یافت؛ اّما بـه 
د . بعد از مدتی، افراندمفهوم قدرت را یافت ،آیین و اساطیر مرتبط با آن کمان وتدریج تیر و 

بردنـد، بـه طـوری کـه نخبه جامعه از این فعالیت بدنی برای تفریح و مسابقه نیـز بهـره مـی
کردند که گاهی پرتـاب تیـر از ها مسابقات تیراندازی با کمان را برگزار میها و آشوریبابلی

ــام مــی ــه انج ــا اراب ــدروی اســب ی ــب  .(Nardo, 2009:270) ش ــور، ترکی ــاهی آش در دورۀ پادش
رانی به ورزش و سرگرمی بسیار مفـرح تبـدل شـد کـه ایـن فعالیـت بـدنی ارابهکمانداری با 

  .(Kuiper, 2010:232)گردید مانند شیر و گاو استفاده می یحیوانات مختلفبیشتر برای شکار 
دانـد، از شهر نینوا را حرکـت ورزشـی مـیپ.م)  ۶۲۷-۶۶۸(آرتور کوترل تصویر آشور بانیپال 

کند. در حالی که دو نگهبان از کمانش به سمت شیری شلیک می پادشاه سوار بر ارابه تیر
کـردن کنند و نگهبـانی دیگـر در حـال آزادشیری را که از عقب به ارابه حمله کرده، دور می

سته هـر عنصـر ـبرجـدر ایـن نقـش  .(Nardo, 2009:270) شـده از قفـس اسـتیک شـیر اسـیر
تیرانـدازی از   .(Wallenfels & Sasson, 2000:46) کننـدکاری قدرت و حرکت را منتقل مـیکنده

 ,Pinches) ترین روش برای شکار حیوانات وحشی بوده اسـتمسافت دور و از روی ارابه امن

هـای ورزشـی خـود را کـه تعقیـب دشـمن و حیوانـات آشورنصیرپال دوم فعالیت .(1912:294
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اشـراف  ۀورزش طبقـ شـکار بـا ارابـه،  .(Ibid:205) دهـداست به خدای خود آشور نسبت می
رانی به عنـوان تفـریح باعـث است. ارابهکردهها فراهم میای از کاریزما برای آنبوده و گونه

شد. پادشاهان آشور در هنگام مهمانی بـرای ورزش، تیرهـایی اعتدال روانی در اشراف می
ســتای راآشــور هــم ۀکردنــد.  فعالیــت ورزشــی و تفریحــی در دور را از روی ارابــه پرتــاب مــی

طلبانه و اهداف نظـامی بازنمـایی شـد و شـکار بـه مثابـه ورزش و سـرگرمی سیاست سلطه
 شاهان آشوری، چیزی جز تمرین برای میدان نبرد نبود.

 
 رانی (منبع: نگارندگان)نمایۀ بازنمایی ارابه

 قایقرانی .۴-۲
دهـی شـکلهای بدنی برای کشمکش با فضا است و محیط طبیعی در تقریبًا همۀ فعالیت

النهرین، وجود دو رود پـرآب در بین. (Bale, 2002:11)های بدنی اثرگذار بوده است به فعالیت
د. بـه هایی جسمانی و حرکتی در رابطه با آب را فراهم کرده بـودجله و فرات امکان فعالیت
 ایناحیـهتـرین بسـتر بـرای حمـل و نقـل و توسـعه تجـارت بـینویژه اینکه این دو رود مهم

نهرین ابزارهـای سـاخت قـایق را الدند. وجود درختانی مانند بید و صنوبر در جنوب بینبو
شناسی قایقرانی از هزارۀ چهـارم بر پایه شواهد باستان. (McIntosh, 2008:122)کرد تأمین می

قیـر  بـا ای دیگـر کـهقـایق سـفالی بـاقی مانـده و نمونـه ۀنموناز این دوره ، بوده استرایج 
، به هزارۀ سوم تعلق دارد.  این قایق از گورستان اور یافت شده استره ساخته طبیعی و نق

 ,Bertman) بـود قایق پاروزنی بود و هفـت نیمکـت بـرای پـارو زدن در آن تعبیـه شـدهشده و 
2003:252)  . 
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 (Algaze,2009:42) ای با تصویر قایقرانی از دوره اوروکدو مهر استوانه

یشت به جهـان خـدایان هـم ان برای تأمین معیگیری انسو ماه رانیفعالیت بدنی قایق
کنـد تـا َاَدَپ، پسر ِاآ خدای آب قایقی دارد که در دریای آزاد ماهیگیری مـیاست. راه یافته

آید َاَدَپ خـدمتکار ِاآ اسـت. به نظر می .(Liverani, 2004:4)غذا برای سفره خدا را تأمین کند 
ــایق ــدمتکاران ق ــم خ ــومر ه ــادر س ــرای ه ــراف و را ب ــریح اش ــی تف ــاال م ــل ک ــد حم راندن

(Hunt,2008:83). الی ـباط داشت. مـاه کـه طـی زمـان پـر و خــرانی ارتقـایزد سین نیز با قای
کـران آسـمان شـناور اسـت. از آمد کـه در گسـتره بـیشود، گاهی به شکل زورق در میمی

ه ایـزد سـین (مـاه) اعتقـاد النهـرین بـه ویـژه قایقرانـان و مـاهیگیران بـهمین رو مردم بـین
رانـی بـه قـایق و قـایق .(Bertman, 2003:123) کند ها نظارت میداشتند که از هالل ماه بر آب
آب، مـاهی و مـاه همچـون هـای طبیعـی پدیده ازانسان  فهمدلیل تأثیری که در گسترش 

جلـه و هـای کنـار رود دای مناسب برای حمل و نقل کاال برای شـهرکداشت و و نیز وسیله
النهـرین یافـت تـا جـایی کـه قـایق مشـابه مکـان ای در تمـدن بـینفرات بود، جایگاه ویژه

 سکنای ایزد سین شد. 
ــایق ــور ق ــتدر دورۀ آش ــایر فعالی ــد س ــی مانن ــداف ران ــدمت اه ــمانی در خ ــای جس ه
آبـاد، سـربازان در در نقش برجسته کاخ سـارگن در خـورس گیرد.امپرالیستی آشور قرارمی

ها از قایق استفاده یک قایق هستند، به احتمال زیاد در برخی از لشکرکشی حال کشیدن
رانی برای ارتباط انسان بـا دو رود دجلـه و فـرات ایجـاد قایق .(Frankfort, 1933:92)کردند می

ین در ارتبـاط بـا آب و ـاهری آن بـا مـاه، ایـزد ســباهت ظــیل کـارایی و شــشد و بعد به دل
 و در دوره آشور برای نبرد و جنگ کارایی یافت. رانی قرار گرفت قایق
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سربازان آشوری در حال کشیدن قایق برای لشکرکشی 

(Frankfort,1933:92) 
برجسته از انتقال الوار از راه دریا، نقش

آباد کاخ سارگون دوم در خورس
(McIntosh,2005:2) 

 شنا .۴-۳
با آب و موجودات آبزی مانند مـاهی  دیکنز ارتباط در النهرینی با ساختن قایق انسان بین
و نمودی تازه از ماهیت وجود خود را  آموختها، شنا را و در ارتباط با این پدیده قرار گرفت

د تـا ماننـد مـاهی در آب اد. شـنا، ایـن امکـان را بـه انسـان مـیکرددر آثار هنری بازنمایی 
العـاده بـرای انسـان نـایی فـوقور شود و این یعنی آگاهی از دنیای زیـر آب یعنـی تواغوطه

سـاخت، هـا و آرزوهـایش را بـه تصـوری کـه از خـدایان مـیباستانی، انسـانی کـه خواسـت
کرد. به همین عّلت است که در سومر خدای ِاآ که خدای آب تازه بـود، شـکل فرافکنی می

گیـر النهـرین حضـوری فراایزد انکـی یـا ِاآ در اسـاطیر بـین  ).۱۰۰:۱۳۸۳(هال،ماهی را داشت 
داشت. معبد طبقه استقراری هشت اریدو احتماًال به خدای ِاآ یا انکی تعلـق داشـت؛ زیـرا 

ظــرف «در پشــتیبان پشــت ســکوی نیــایش صــلیبی شــکل در داخــل ظرفــی معــروف بــه 
 ).۱۱۹:۱۳۹۰شـهمیرزادی،(ملـکمقادیر زیادی استخوان ماهی کشـف شـده اسـت » ماهیگیری

دلیـل تحـرک در آب معنـای زنـدگی را داشـت، بـه  ماهی هم به دلیل پیوند بـا آب و هـم بـه
دن ـعۀ تمــلیــومر کـه طـینی و ســشــهرنـتـرین ایـزد دورۀ آغـاز شمـهمین دلیل تجسم مه

سان ـــماق رود، بـرای انـتـرین اعـالنهرین بودند، گردید. ماهی بـا شـنا کـردن در ژرفبین
و اسرار زیـادی از هسـتی  رفتها میترین مکانالنهرینی موجودی بود که به ناشناختهبین

النهرینی تالش کرد تا مانند انکی در آب شنا کند و باالخره موفق دانست. انسان بینرا می
-سان بـینـنگ و آگـاهی انــدی از فرهــرشـ بـا نا کـردن، همـراهـشد. به احتمـال زیـاد شـ

مرد ـاهیالنهرینی آمده: خدای ِاآ یا انکی هفت مالنهرینی بوده است؛ زیرا در اساطیر بین
اند آفرید تا فرهنگ و تمدن را به مردمان بیاموزند. گون پوشیدهیا انسانی را که لباس ماهی
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النهرینـی بـه عنـوان مشـاور شـاه ند در اندیشۀ بـینشدمرد که آپکالو نامیده میـاین ماهی
    ).۲۳۲:۱۳۹۶(طاهری،باقی ماندند 

بـه سـبک عـالی بازنمـایی شـده  ها که از لحـاظ هنـریترین نقوش آشورییکی از مهم
غربــی آشــور در نقــش برجســته کــاخ شــمال. )(Nardo, 2009:249اســت، شــنا در آب اســت 

رپال دوم در نمــرود، ســپاه آشــور بــه تصــویر کشــیده شــده اســت کــه بــه شــهر بــرج و یناصــ
خود را به آب انداخته تـا از ایـن مسـیر  ،کنند و تعدادی از ساکنان شهرباروداری حمله می

دانند، بر پوست بـز دهد و دو نفر که شنا نمیبرج شوند، یک نفر شنای کرال انجام میوارد 
ها در حمله به حمـات شـهری در برخی از آشوری .(Weippert et al, 2003:12)باد کرده سوارند 

   .(Hunt, 2008:75)سوریه به صورت دزدکی و با شنا کردن، درصدد نفوذ به قلعه هستند 

 
 (Winter, 2010: Fig12) غربی آشور نصیرپال دوم در نمرودشمال برجسته کاخنقش

 

 
 رانی و شنا (منبع: نگارندگان)نمایۀ قایق
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 نتیجه.۵
در  انسـان هـای اولیـهالنهرین، پاسخی بـه نیازهـایهای بدنی آیینی در تمدن بینفعالیت

-بـه اجـرا درمـی هـای معبـدکه در قالب نمایش در جشـنواره ندالنهرین بودجغرافیای بین
-گرفته از محیط و سبک زندگی مردم بینهایی که نشأتها برپایۀ اسطورهاین آیین آمدند.

هـای مـذهبی های آیینی کـه در جشـنوارهترین فعالیتمهم. شدندمعنا می ندالنهرین بود
زنی و تیراندازی بـا : ورزش دو، کشتی، مشتاندهشدهرنشینی اجرا حداقل از دوره آغاز ش

بـرای چـالش بـا فضـا، النهرینـی کـه های بـدنی انسـان بـیناین فعالیت ۀ. همندان بودکم
ه خـدایان اسـاطیری نیـز شـد بـانجـام مـی ی معـارض و نفـس سـرکشهـاطبیعت، انسان
ای مشروعیت و حقانیـت بـرای ورزشـکار ها به عنوان آیین گونهو اجرای آن فرافکنی شدند

در اواخـر  شهرهاـهای دولتهای بدنی رزمی با رقابتفعالیت. ندکردفراهم می را در جامعه
کـه  ندبود های بدنیهای بدنی رزمی همان فعالیت. در واقع فعالیتیافتسومر نمود  دورۀ

-شد؛ اّما نظـام سیاسـی ایـن فعالیـتبرای تأمین معیشت، امنیت و نمایش آیینی اجرا می
از این مـوارد  اینمونهبندی کرد. رههای بدنی را در قالب و برای اهداف جدید بار دیگر پیک

-ن است. اولـین ارتـش مـنظم و سـازمانرانی و تیراندازی با کمانبرد تن به تن با نیزه، ارابه
تـوم پادشـاه الگـاش شـدران که تبدیل بـه یـک ماشـین جنگـی دایافته از نیزه تعلـق  بـه ِاَانَّ

یافت و سپس با فراهم شدن کمان نیز افزایش  رزمی های بعد اهمیت. البته در دورهداشت
 کـاراترین آشـور ظـاهر شـد. رهنگـی الزم شمشـیربازی نیـز در دورۀامکانات تکنولـوژی و ف

بـا  آشـور ۀهـای دور که در لشکرکشی تیراندازی از روی ارابه بود ،نبرد های بدنی درفعالیت
ی نیـز در ارتـش اسـتفاده کردنـد، سـوارکار . آشـوریان از اسـبشـدمهارت زیادی اجرا مـی

هــای رزمــی بــه جــز میــزان تحــرک و پویــایی بیشــتری بــه ســپاه آشــور داد. همــۀ فعالیــت
د و بـر حقانیـت نمـردم واقـع شـو سوارکاری بـرای آنکـه مـورد پـذیرش عامـهشمشیربازی و 

در حقیقـت شـاهان و  ند.به جهان خـدایان نیـز فرافکنـی شـد دنبگذار کنندگان صحه اجرا
البتـه فعالیـت بـدنی  شـدند،ی زمین پنداشته مـیشان، مجریان اعمال خدایان بر روسپاه

به طوری که فرد صاحب ارابه امتیاز این را ی کارکرد چندگانه در جامعه داشت رانمانند ارابه
رانـی و تیرانـدازی بـا کمـان، همچنـین ارابـهداشت که به مناصب باالی شغلی دست یابد. 

ی بدنی به عّلت میزان هیجـان و هاشدند. این فعالیت هایی برای سرگرمی و تفریحفعالیت
نـد و هـم بود آشوری نخبه الیت تفریحی برای شاهان و افراد خطرپذیری که داشتند هم فع
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نمایش تماشایی برای سایر افراد، در حقیقت شاهان آشوری یک فعالیت رزمی را در قالـب 
زمـره و هـای رورانـی و شـنا از فعالیـتبنـدی کردنـد. قـایقجدید و با معنـای جدیـد پیکـره

ایـن ظرفیـت را یافتنـد کـه در امـور النهرین  در جامعه بین؛ با این حال ندکننده بودسرگرم
رانی و شنا سـطح آگـاهی مـردم را از جهـان ها بهره گرفته شود و البته قایقرزمی هم از آن

 های داشـتنداین دو فعالیت بدنی، خویشکاریو خدایان مرتبط با شان افزایش داد زیستۀ
النهـرین در بـین هـای بـدنیاکثـر فعالیـتنـد. کردترین نیازهای بشر را رفع میاسیکه اس
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