
 )1(هاي پارسيان در دوره هخامنشيان  امهج

 )2(اهميت اسب و تزئينات آن در ايران باستان 

 آغاز فرمانروايي پارسيان

اي از مردم آريايي نژاد منسوبند كه در هزاره سوم و دوم پيش از ميالد مسيح در سرزمينهايي كه                                               ايرانيان به شاخه       
را در      يا هند و ژرمني        شود نشيمن گرفته زبان آريايي            ربي ناميده مي     امروزه ،ايران و هند و تركستان شرقي و اروپاي غ                         

ماد، پارس،       : آريايياني كه به سرزمين ايران درآمده بودند، خود بچند تيره بزرگ بنام                                   .   اين سرزمينها پراكنده ساختند         
ميشدند          تقسيم  و سكايي  تيره         .   پارت  اين  از  يك  ،ش                      هر  بوميان  بر  آمدن  در  چيره  و  جنگ  پس از  ديه    ها  و  ها و   هرها 

كشتزارهاي ايشان را از چنگشان به در آورده، مردمش  را زير دست گردانيدند و براي هميشه در آن سرزمينها نشيمن                                                  
پارتها سوي مشرق و       .   مادها سوي غرب و شمال غربي ايران را برگزيده نام خود را بر روي آن سرزمين نهادند                                       .   گرفتند  

هاي شمالي     سكاها در جاهاي گوناگون از جمله كرانه                  .   شان را به نام خود خواندند             شمال شرقي را برگزيدند و سرزمين            
پارسيان در مهاجرت خود ،نخست در              .   درياي خزر و قفقاز و سيستان پراكنده شدند و نام خود را به سرزمين اخير دادند                                

 پارسوماش يعني در حدود          پيش از ميالد در       700جايگزين شده سپس در حدود          ) رضائيه   (   غرب و جنوب درياچه اروميه             
كوههاي فرعي سلسله جبال بختياري در مشرق شوشتر و پيرامون مسجد سليمان كنوني بار انداختند و در همين سرزمين                                     
روزي                                                   مقدر بود  كوچكي را كه  فرمانروايي  هخامنش  راهنمايي  رهبري و  كوچك تيره پارسي با  هاي  بود كه شاخه 

اي غربي و بخشي از آفريقا را فرا گيرد بنياد نهادند و سپس با سود جستن از                             شاهنشاهي بزرگي گرديده ، سرتاسر آسي            
فرزند    )   م .  ق 640ـ675(   چيش  پيش  .   گرفتاري و جنگهاي آشور و ايالم ،قلمرو فرمانروايي خود را گسترش دادند                                     

انشان  را يافته بود، سرزمين                                     »   هخامنش  «   مزبور را تا شمال       كه با به دست آوردن بخشي از ايالم عنوان پادشاه شهر َ
گر چه اين فرمانروايي نوبنياد، با به دست                   .   شرقي پارسوماش متصرف شده قلمرو فرمانروايي خود را بزرگتر ساخت                           

نمود ،ليك به جاي آن ناچار بود ،از پادشاه مادها ـ كه در آن هنگام بسيار توانا                                       آوردن نيرو، ديگر از ايالم پيروي نمي                    
اما اين وضع نيز ديري نپاييد ،وبا تاخت و تاز سكاها در كشور ماد و ناتواني آن دولت                                     .    نمايد   گرديده بود ـ فرمانبرداري             

ـ كه سپس مركز اصلي     )   فارس كنوني     (   چيش پيش خود را از باج گزاري مادها رها ساخته با گشودن سرزمين پارسوا                               
يكه هنگام مرگ      ي خود را استوارتر ساخت ،بسان            هاي فرمانرواي         تيره پارس گرديد ـ  بر توانايي و نيروي  خود افزوده پايه        

ا                                     پارسو و  نشان  ا و  پارسوماش  كشورهاي  بر  پارسيان  نروايي  فرما پيش  ميده شد       ( چيش  نا پارسه  شامل  )   كه سپس 
ـ 640( و كورش يكم        ) م .  ق 590ـ640(   چيش پيش قلمرو فرمانروايي خود را ميان دو فرزندش آريا رمنه                               . گرديد    مي 

پس از كورش يكم          . وماش و انشان بهره كورش و سرزمينهاي ديگر بهره آريارمنه گرديد                             پارس  .   بخش كرد   ) م .  ق 600
كنبوجيه يكم رسيد واو با زناشويي با ماندانا دختر آستياك پادشاه ماد ،بنياد پادشاهي                                   ،پادشاهي كشور ري به  فرزندش             

 كنبوجيه با دختر پادشاه ماد، كورش دوم يا                   نتيجه زناشويي    .   خود را استوار تر ساخته ،بيش از پيش بر توانايي خود افزود                          
كورش بزرگ بود كه با همدست ساختن شاخه هاي پراكنده پارسيان توانست پادشاهي و فرمانروايي آسياي غربي را از                                            

هاي درخشان ديگري كه سپس بدو روي نمود شاهنشاهي  بزرگ هخامنشي را بنياد                              چنگ مادها به در آورده با پيروزي                 
  گونه پارسيان كه در آغاز سده هفتم پيش از ميالد مردمي نيمه چادر نشين بودند، اندك اندك به حالت بدين .گذارد 

 



نشين، در آمدند و در زمان كورش بزرگ، با راهنماييهاي خردمندانه و ارج دار او گامهاي بلندي در راه                               مردمي نيمه خانه
 .ها و دولتهاي تواناي آن روزگار داراي نام و آوازه گشتند گري برداشتند، تا آنجا كه در ميان توده پيشرفت و شهري

 پارسيان پيش از كوروش

جاي افسوس است كه درباره پارسيان پيش از كورش ـ كه مردم گمنامي بودند ـ آگاهيهاي بسيار كمي در سنگ                                                
برده،     ست و زندگاني آنان پي         توان به چگونگي زي         ها و كتابها بازمانده است و از اين آگاهيهاي اندك و كوتاه نمي                             نبشته 

ليك پيداست كه پارسيان به سبب همسايگي با كشورهاي ايالم و بابل، با آنان                          .   چنان كه بايد از احوال آنان  آگاه گشت                  
داد و ستد  داشته از همين راه چيزهاي بسياري از فرهنگ و آداب و رسوم و طرز زيست ايالميان و بابليان را فراگرفته،                                                    

از سوي ديگر پس از انتقال پادشاهي از تيره ماد به تيره پارس و روي كار آمدن كورش كه از                                         .   رواج دادند        در ميان خود       
سوي مادر، مادي به شمار مي رفت، بسياري از هنرها و آداب و رسوم مادها ـ كه آنها هم به نوبه خود از فرهنگ و رسوم                                                

تشريفات و مراسم دربار          .   نشان پراكنده شده، رواج گرفت               آشوري و هتي وسكايي، چيزهايي فرا گرفته بودند ـ در ميا                      
ها و زيورها و جنگ ابزارهاي              پادشاهان ماد، تقريباً بي كم و كاست در دربار هخامنشيان به كار بسته مي شد و حتي جامه

ربار   مادي، چنانكه سپس شرح آن را خواهيم آورد، سخت مورد تقليد پارسيان بود، اجازه پوشيدن جامه مادي در د                                                
كورش، يكي از افتخارات بزرگ شمرده مي شد و كورش همواره به دوستان خود كه خدمتهاي پر ارزشي بدو انجام مي                                                

بهرسان، گفتگو از فرهنگ و تمدن دوره هخامنشي و چگونگي زندگاني                           .   دادند، جامه هاي گرانبهاي مادي مي بخشيد                   
هايي از زندگاني آنان، يعني                ما در اينجا خواهيم آورد، گوشه              پارسيان آن روزگاران از رشته سخن ما بيرون است و آنچه                       

ها و زيورها و آرايش و جنگ ابزارهاي پارسيان دوره هخامنشي است، و به جاست يادآوري شود كه                                                چگونگي جامه    
ردان   آوردن جنگ ابزارها، در رده پوشاك و زيورها بدان انگيزه است كه در آن روزگاران، بيشتر جنگ ابزارهايي كه م                                                       

شد و چه بسا كه ارج آنها در نزد دارندگانش بيش                      مي بايست همواره با خود داشته باشند، جزو پوشاك آنها شمرده مي                        
ها و زيورها بود، و به همين انگيزه هنگام گفتگو از پوشاك ناچار بايد از اين گونه جنگ ابزارها نيز سخني به                                               از جامه    

 .ميان آورده شود

 پارسيان و همسايگان آنها، ونيهايي كه در آن رخ داده است پوشاك پارسيان و دگرگ

درباره چگونگي پوشاك پارسيان پيش از كورش بزرگ، آگاهيهاي كامل و درستي در دست نبوده، دانسته نيست                                                  
است                         بوده  چه شكل  به  آن  از  پس  و  كوچ  هنگام  آنها  از سرزمينهاي               .   پوشاك  گذشته  در  كه  نيست  معلوم  همچنين 

هاي خود داده         هايي در جامه       ييرات اقليمي، چه چيزهايي از ديگران و همسايگانشان گرفته، چه دگرگوني                             گوناگون و تغ      
بوده اند، و آيا هنگام در آمدن به پارسوماش و انشان، جامه هاي آنان به همان گونه بوده كه در زمان كورش و داريوش                                                        

ها در ميان توده         ند، ليك از آنجا كه تا كنون مانندي بر اين جامه                   ا  هاي ديگر گرفته       معمول بود، يا آن را از ايالميان و تيره                   
هاي ديگر ديده نشده، از سوي ديگر شكل جامه ايالميان نيز روشن و شناخته است و نيز در ميان جامه هاي پارسي و                                           

غرافيايي، طرز      توان گفت كه اين گونه پوشاك، بنا به وضع و اقليم ج                       گونه همانندي نيست، از اين رو مي                 ايالمي هيچ    
زندگاني و آداب و رسوم مخصوص، ذوق و سليقه ملي و مذهب و معتقدات خود پارسيان به وجود آمده و در واقع، پديد                                                  

بجاست در اينجا يادآوري شود كه در روزگاران پيشين پوشاك و                             .   اند   اي چنين جامه شگفت خود آنان بوده               آورنده     
 اري آنها از گزند سرما و گرما و زيبا ساختن چهره و سرو بر داراي معناي آرايش گذشته از پوشانيدن سر و تن و نگاهد



 

ها و آرايشهايشان بوده ،هر               ديگر نيز بوده است بدين معني كه باز شناختن مردمان گوناگون تنها از راه گوناگوني جامه                                   
ش مخصوص به خود شناخته       گروه و طبقه اي از مردم به وسيله برخي اختالفها در شكل جامعه و رنگ پارچه و آراي                                       

هاي ملي خويش در پوشاك و           ها به نام تفاخر و نازش به مليت خود و يا نگهداري سنت                     شده است و هيچ يك از توده           مي 
و از راه همين پافشاري و تعصب بود كه  كنده گران و سنگتراشان در نمايش                               داشت   طرز آرايش كمترين تخطي روا نمي             

اند تا     ها، دقت فراوان بكار برده كوشيده                  يورها و جنگ ابزارهاي آنان در سنگ نگاره                    جامه هاي مردمان گوناگون و ز               
توانيم عالوه بر         توانند آنها را گويا تر و روشنتر بنمايانند و از همين دقتها و كوششهاست كه خوشبختانه ما امروز مي                                    مي 

ه از سنجش آنها با يكديگر درباره آداب و                  شناختن خصوصيات چهره و آرايش و پوشاك تيره هاي تاريخي پا فراتر نهاد                           
رسوم و تمدن و ذوق ملي هر يك داوري كنيم پيداست پارسيان نيز در آن هنگام مانند ديگران در پوشيدن و نگاهداري                                              

. كردند هاي ملي و قومي خود كوشش فراوان داشت و در هر جا كه مناسبتي داشت از نمايش آن خودداري نمي جامه

 رسياناساس پوشاك پا

آنها در سرزميني گرم و نمناك ،                                                  مي شود كه پوشندگان  دقت و مطالعه درباره پوشاك پارسيان ،چنين دانسته  از 
زندگاني كرده با گله داري و چوپاني روزگار مي گذرانيده اند و نيز مردمي خود آرا و آرايش دوست بوده، روزانه                                                                

اند و مردانشان هم چون زنان گوشواره و النگو و                       كرده    د مي  چندين ساعت از وقت خود را صرف آرايش سر و صورت خو                    
شود  هاي پارسي ضمناً دانسته مي         از مطالعه درباره شكل و برش و دوخت جامه                  .   اند    برده    طوقهاي زرين و سيمين بكار مي          

هي كورش بزرگ       اند و چنانچه در جاي خود خواهد آمد ،پيش از پادشا                       بهره بوده      كه اين تيره ، از اسب و اسب سواري بي               
ترين و    مطالعه در اصول جامه پارسيان ما را به ساده                  .   پرورش اسب و اسب سواري در ميان پارسيان معمول نبوده است                        

كند، بدينسان كه        ترين وضع پوشاك ،در ميان مردمان روزگاران بسيار كهن، در مناطق گرمسير ،راهنمايي مي                                         ابتدايي    
به  )   قطيفه ( و تكه پارچه چهار گوش يا نيم دايره بوده كه يكي را همچون كرته                            گويا جامه آنان در اساس و آغاز خود د                   

هاي بااليي آن را در پيش سينه گره زده يا به هم مي دوخته                           كمر خود بسته، ديگري را روي دوش خود انداخته، گوشه                         
  .اند هاند و چون در سر زميني گرم زندگاني مي كرده اند، به جامه و باالپوش ديگري نياز نداشت

 كورش و جامه پارسي

ترين مطلبي كه درباره جامه پارسي و جدايي  آن از جامه مادي، در دست داريم به روزگار كورش مربوط است و                                                  كهن   
چنانكه از    .   در تاريخ هنگامي از جامه هاي پارسي سخن به ميان مي آيد كه از اقدامات او در اين باره گفتگو مي شود                                            

و يك مدرك باستان شناسي به دست مي آيد جامه پارسيان در روزگار كورش چندان فرقي                                  روي چند آگاهي تاريخي           
هاي پس از آن نداشته، شكل و اساس برش و دوخت جامه همان بوده كه در سالهاي آغاز پادشاهي                                          هاي دوره       با جامه   

ودكي بيش نبود و در ماد          كورش هنگامي كه ك       : بنابه نوشته گزنفون         . داريوش در سنگ نگاره بيستون نموده شده است                  
زيست، جامه مادي مي پوشيد و چون هنگام آن رسيد كه به نزد پدر و مادر                              مي )   ايختو ويگو    (   در نزد نياي خود استياك          

اي از مهر و       بودند بازگردد، جامه مادي خود را به يكي از دوستانش ارمغان فرستاد تا نشانه                                  )   يا پارس    ( خود كه در انشان         
 ست كه كورش پس از باز گشت به ميان خانواده و خويشاوندان پارسي خود در باره جامه بلند و پيدا. دوستيش باشد



 

آمد،                                             در  خود  تيره  مردم  و شكل  رنگ  به  و  گذاشت  بر سر  ر  دا ترك  كاله  پوشيده  پارسي  ر  دا هيچگاه     چين  ليك 
و سواري پرداخته بود، فراموش                هاي جامه مادي را كه زماني در دربار نياي خود آن را در بر كرده، به شكار                                          برتري   

پس از چند سال، كورش جوان كه به جانشيني پدر خود كنبوجيه، پادشاهي كشور انشان را بدست آورد، بر اثر                                               .   نكرد  
نديشه    خود                                                  ا مغز  در  را  بزرگي  گذاري شاهنشاهي  بنياد  و  جهانگيري  خيال  و  داشت  در سر  همواره  كه  واالي  هاي 

زد، از آن جمله دسته             پروراند، دست به كارهاي ست               مي  همدستي                  ها و گروه      رگي  هاي پراكنده پارسي را بيگانگي و 
كورش در     .   فراخوانده، جوانان و مردان پارسي را براي انجام يك رشته اقدامات بزرگ كه در نظر داشت، آماده ساخت                                                 

ي به پارسيان گرديد،         راه رسيدن به آرمانهاي بزرگ خود پيش از هرچيز متوجه آموختن آيين سپاهي گري و جنگ آور                                     
هاي دور و دراز او در اين زمينه سازگار نبود، از                           هايي شد كه با انديشه        ليك در مورد جامه هاي پارسي چون متوجه نكته                 

هايي كه كورش در زمينه تجهيز و آماده كردن                     از انديشه     .   اين رو در انديشة ديگرگون كردن پوشاك پارسيان افتاد                          
دانيم پرورش اسب          چنان كه مي    .   شت، رواج پرورش اسب و سواركاري در ميان پارسيان بود                         پارسيان براي جهانگيري دا           

و اسب سواري پيش از روي كار آمدن كورش در ميان پارسيان معمول نبوده، عموميت نداشت، و پارسيان در زندگاني                                                  
جستند و اين نه تنها از         اي نمي    بهره  روزانه و در ميدان هاي نبرد ـ بر خالف مادها كه سواركاران ماهري بودند ـ از اسب                                       

هاي پارسيان و مدارك باستان              گردد، بلكه شكل و دوخت جامه             نوشته هاي تاريخ نويسان باستاني دانسته و روشن مي                   
كورش بزرگ در كودكي در دربار نياي خود                     : نويسد   ي خود مي     گزنفون در كورش نامه          . شناسي نيز بر آن گواهي ميدهند         

زيست و از اينكه در آنجا سواري آموخت بسيار شادمان بود، زيرا اسب در پارس                                     پادشاه ماد مي      )   ايختو ويگو    ( استياك   
بود                                           دشوار  بسيار  آنجا  كوهستاني  در سرزمين  آن  از  گرفتن  و سواري  پرورش  و  كمياب  ديگر          .   بسيار  جاي  در  باز 

ن بزرگان پارسي را گرد آورده                پرورش اسب و اسب سواري را كورش در پارس رواج داد، روزي ريش سفيدا                                   :   نويسد   مي 
تر نيست در آن هنگام كه بايد شتاب كرد بيك                  آيا با اسب راه پيمودن بهتر از پياده رفتن نيست؟ آيا پسنديده                           :   گفت 

تاخت به ياري دوستي رسيد و بيك تاخت به چارپاي يا به مردي نزديك شد؟ آيا جنگ ابزار به پشت اسب نهادن و                                            
نيست؟ شايد شما بيم آن داشته باشيد كه با اسب شيوه نبرد را درست نياموزيم و در كارزار                               آنرا زير دست داشتن بهتر          

توانيم از      سواره كاري از پيش نبريم و چاالكي پيادگان را از دست بدهيم، اما كار دشواري نيست، چه به هنگام نياز مي                                              
ها و   از اشاره     .   ان را فراموش نخواهيم كرد              اسب فرود آييم و پياده بجنگيم، پس با آموختن هنر سواري، شيوه پيادگ                             

هايي كه در تاريخها هست چنين پيداست كه در نخستين جنگهاي كورش، لشكر پارسي، سواره نظام نداشته و سپاه                           قرينه
كورش در آن حال كه پارسيان             :   نويسد   گزنفون در اين باره مي           .   شده است   هاي ديگر ايراني برگزيده مي               سوار، از تيره       

گرفتند به حال پارسيان و          ايستاده بودند از ديدن سواران مادي و گرگاني كه دشمن را دنبال كرده، غنايمي برمي                                        بيكار   
در گير و دار نبرد ما را            :   گي آنان از سواره نظام سخت افسوس خورده، سپس سرداران پارسي را گرد آورده گفت         بهره بي

توانيم او را  دنبال كرده غنايمي بر گيريم                     كست دشمن نمي  توانايي آن هست كه دشمن را شكست دهيم ولي پس از ش                   
كري سان تاس  از پيشنهاد كورش             .   بجاست كه اين عيب را از ميان برداريم تا بسان امروز نيازمند ديگران نباشيم                                    

 آن   پس از   ! سر آن دارم كه هيپوسانتور شوم             : پشتيباني كرده سودهاي سواري و سواركاري را يك به يك بر شمرده گفت             
در اين باره بايد قانوني پديد آورد                  :   باز كورش گفت      .   همه پارسيان آماده شدند كه سواري را آموخته هيپوسانتور گردند                        

 گزنفون در . هر راهي را هر چند كه كوتاه و ناچيز باشد، سواره طي كنند تا كساني  كه از من اسب به ارمغان مي گيرند



 

عادت پارسيان كه پياده راه نروند مگر سخت به هنگام ناچاري باز مانده همان                                افزايد كه اين         دنبال سخنان كورش مي        
 .زمان است

 هاي جامه پارسي نارسايي

كورش به هنگام تشويق پارسيان به آموختن اسب سواري و سواركاري، چنانكه گفته شده به فراست دريافت كه                                               
در نشستن بر پشت اسب ناتوانند و جامه قومي ايشان با اسب                     پارسيان با پوشيدن قباي دراز و در پا نكردن  شلوار بلند،                         

باشد، پس در اين انديشه افتاد              سواري، و همچنين با چستي و چاالكي كه بايستة كارزار و ميدان نبرد است متناسب نمي                              
كم و  . ورد   اي شايسته سواركاري و جنگ آوري در ميدان كارزار براي ايشان پديد آ                                    كه جامه آنان را تغيير داده جامه                

 بلندي و   -1:   هاي جامعه پارسي كه كورش را در انديشه دگرگون ساختن آن انداخت بدينسان بود                                     كاست و نارسايي     
پاي                                               و  دست  بر  ورزش  و  هنگام شكار  به  همچنين  و  تن  به  تن  نبرد  و  جنگ  در  كه  پارسي  قباي  پرچيني  و  فراخي 

 نداشتن آستين و شنلي بودن باالتنه قباي پارسي كه به                  -2.   كاست  پيچيد و از چستي و چاالكي آنان مي               پوشندگان مي    
كاست، تا جايي كه        زني از تندي و چاالكي حركات دست و بازو مي                     پراني و شمشير     داري و نيزه        هنگام تيراندازي و سپر         

 روي   بايست دنباله شنل يا آستينهاي گشاد خود را بر                 پارسيان به هنگام جنگ يا شكار در جامه قومي خود، ناچار مي                        
هاي پيكار     هاي دامن خود را در كمر خويش استوار سازند نقش مهرها و سنگ نگاره                            دوش خود گرد آورند و نيز گوشه              

در اين     .   سازد   شاه و اهريمن در تخت جمشيد وجود اين عيب و نقص را در جامه پارسي بيش از هر چيز ديگر هويدا مي                                     
ت اندر كار نبرد با اهريمن است، براي آمادگي بيشتر به جنگ تن                          ها شاه كه جامه پارسي بر تن دارد و دس                سنگ نگاره   

هاي جامه خويش، آستينها يا نيم تنه شنلي شكل آن را آنچنان باال زده و در دو سوي گردن                                     به تن و جبران نارسايي          
ن و پاهاي     خويش گرد آورده، كه بازوان و تن برهنه او از زير جامه بيرون افتاده، و به همين سبب گوشه اي از را                                                     

 برش و دوخت جامه پارسي آنچنان بوده كه پوشندگان آن در هواي سرد و سرزمينهاي                                -3  .   اش هويدا گشته است    برهنه
سردسير براي گرم نگاه داشتن خويش به راحتي نمي توانستند جز رداء، باالپوش ديگري از روي آن بپوشند و يا در                                                  

 نپوشيدن شلوار بلند و بلندي دامن قبا كه مانع سواري و نشستن بر                      -4. ميدان جنگ از روي آن زره و جوشن در بر كنند                    
بردند رانها برهنه و بي هيچ سپري در برابر گزند نيزه و تير و يا سرما و گرما                                 چه اگر دامن را باال مي           .   اسب مي گرديد     

ـ كاله نمدي ترك دار         5. گرديد    انداختند، نشستن بر زين اسب دشوار و ناممكن مي                    گرفت و اگر دامن را مي             قرار مي    
ماند، در جنگ و كارزار نيز به                بزرگ و بلند، گذشته از اينكه بر روي گيسهاي فراوان و روغن ماليده پارسيان استوار مي                                     

گاه سر و    گرديد، و همچنين هيچ        سبب بزرگي و ناهمواري خود، اسباب زحمت و موجب پريشاني حواس سربازان مي                                  
كرد، و اينكه در نقش برجسته پيكار شاه و اهريمن و                    مالي و سرما و گرما نگهداري نمي           گردن و گوشها را از صدمات احت             

دار پارسي استفاده نكرده            اي بر سر گذاشته و از كاله راسته يا ترك                شود شاه كاله كوتاه استوانه           مانندهاي آن ديده مي          
ها را از ديده گذرانده در                  نارسايي   كوتاه سخن آنكه، چون كورش اين                . است براي دوري از همين دشواري بوده است                    

جويي افتاد، بر آن شد كه بيدرنگ جامه پارسيان را تغيير داده جامه شايسته سواركاري و سربازي بر تن                                            انديشة چاره      
ي خود نياز فراوان به سواره نظام داشت و براي كسي چون                          هاي جهانگيرانه       آنان بپوشاند، چه وي براي رسيدن به خواسته                 

 اي ارتش او را از وجود  ناگوار بود كه ببيند پارسيان يعني هم تيره هاي وي  به سبب پوشيدن چنين جامهكورش بس 



 

كنده  -1. بهره گذارند       چنين سپاهي كه در جنگهاي آن روزگاران نقش عمده و مهمي بر عهده داشتند بي                                 : پي نوشت    
ه نشده است و اگر هم بندرت شكل سواري در                  ي هخامنشي تاكنون ديد          كاري و نقش سوار، با جامه پارسي از دوره                     

ي هخامنشي از جمله روي پولك سپر و قاليچه و مهر و جز اينها، نشان داده شده، همه مادي يا پارسياني در                                           نقوش دوره      
شود و اگر اسبي نشان داده شده              در سنگ نگاره هاي تخت جمشيد نيز مطلقا سواري ديده نمي                    .   ي مادي هستند      جامه  

 جانور   -2. اند   هاي شاهي بسته     ت كه از سرزمينهاي اسب خيز ايران براي شاهنشاه آورده، يا بر گردونه                                  ارمغاني اس     
                   . اي كه نيمي از آن آدم و نيمي اسب بوده است افسانه

                                                                        
                                بزرگان پارسي و مادي با جامه هاي قومي خود، براي                                                                                                                                         

               عرض شاد باش و تبريك جشن مهرگان عازم دربار شاهنشاه                                                                                                                                         

 تخت جمشيد، پله هاي آپادانا. هخامنشي مي باشند                                                                                                                                            

 يك  تن از بزرگان پارسي در                                                                           

.»تخت جمشيد«.ها   حال باال رفتن از پله                                                                   

                     يك تن از بزرگان پارسي با طوق و

 .»تخت جمشيد«. قداره و قباي پارسي از روبرو

                                                   
                          ر دورة هخامنشياز روي مه» هيوال«پيكار شاه با                                                    پيكار شاه با شير از روي مهر دوره هخامنشي        سنگ نگارة پيكر شاه

»تخت جمشيد«  با شير 



 

 

 ي مادي پوشيدند؟ رسيان جامهچگونه پا

هاي سرشناس آن زمان از ايالمي               هاي توده      ي پارسيان افتاد، در پيرامون جامه                 ي تغيير جامه     كورش هنگاميكه در انديشه            
ي مادي     ي كرد، و سرانجام بدين هوده رسيد كه براي پارسيان بهتر از جامه                            و بابلي و آشوري و فنيقي و جز آن مطالعه                

زيرا از يك سو خود او سالها در ماد، اينگونه جامه بر تن كرده عمالً پي به خوبيهاي آن                             . پيدا نميتوان كردي ديگري  جامه
ي پوشاك خود تعصب خاصي ورزيده             ها درباره        كه تيره   –ي مادي در آن روزگاران    برده بود و از سوي ديگر اختيار 

 براي پارسيان كه هم نژاد و هم كيش و هم زبان يكديگر                       –ند  شمرد  هاي بيگانه را ننگ و عار مي            ي تيره    پوشيدن جامه    
گري و ديگر هنرها، پارسيان از               داري و سپاهي       بودند، بĤساني ميسر بود، همچنانكه در بسي چيزهاي ديگر، چون كشور                           

رك جامه ي    كورش براي اينكه پارسيان را به ت               .   مادها چيزهايي فراگرفته و بĤساني آنها در ميان خود رواج داده بودند                                  
ي مادي     نخست آنكه خود جامه        :   پارسي و پوشيدن جامه مادي وادارد دو راه خردمندانه و سودمند در پيش گرفت                                       

ي مادي را در         دوم آنكه بخشيدن و پوشيدن جامه            .   پوشيده، نزديكان خود را نيز بر آن داشت كه جامه مادي بر تن كنند                          
ي پاداش بود كورش براي او                 يكي از پارسيان كاري انجام ميداد كه شايسته              دربار خود، امتيازي قرار داد، چنانكه هر گاه،

كرد، بلكه      ي مادي مي      فرستاد و بدينسان آنها نه تنها او را ناچار به پوشيدن جامه                       هاي رنگارنگ مادي به ارمغان مي                جامه  
مه مادي از دست پادشاه افتخار و              گرفتن جا   :   نويسد   نمود، از اينروست كه هرودوت مي                پوشيدن آنرا نيز افتخار آميز مي            

ي مادي در ميان پارسيان معمول گرديد، در                     ي اينكه از چه زماني پوشيدن جامه               گزنفون درباره          . » پاداش بزرگي بود         
پس از گشودن بابل كه كورش خود را فرزند مردوك خداي                            « :    پيش از ميالد مي نويسد        538ضمن پيش آمدها سال      

هاي فاخر مادي را ميان بهتري سرداران خود، بخش كرد و از آن زمان                                  ز تاجگذاري جامه        بابليان خواند، يك روز پيش ا             
.ي مادي پوشيدند بود كه پارسيان جامه

جامه

  ي تشريفاتي درباريان گرديد ي پارسي جامه چگونه جامه

ي نيز بر اثر     اسب سواري و شايد اندك         .   هاي پي در پي كورش و خو گرفتن به اسب                 گر چه پارسيان با تشويق و ترغيب             
ي قوميت آنها بود،         دار خود نماياننده          ي بلند و چين     ي مادي پوشيدند، ليك از جامه             گيريهاي كورش، به ناچار جامه              سخت

استفاده                                                  هنگام جنگ و شكار و سواري  مادي تنها  جامه  از  پارسيان  زيرا  ننهادند،  كناري  دست نشسته آنرا به  پاك 
هر گاه مراسمي برپا         .   پوشيدند   ي پارسي را مي       هاي خود، همان جامه           ار و خانه    ميكردند و هنگام صلح، در شهر و درب              

تيره                                     و  مردمان  ميان  در  آنها  ميبايست  و  داشت  بستگي  پارسيان  قوميت  به  كه  گوناگون شاهنشاهي            ميگرديد  هاي 
رچه به سبب كار و     خود كورش نيز، گ        .   ي پارسي استفاده ميكردند          هخامنشي بنام پارسي شناخته و معرفي گردند از جامه                 

 پوشيدند ليك در مراسم و موارد فوق در برابر چشم مردمان كشور خويش با  ي مادي مي وظايف پادشاهي، بيشتر جامه



 

گزنفون در پيرامون پرستشگاه            .   جامه پارسي ظاهر ميشد و خود را بصورت يك شاهنشاه پارسي به مردم نشان ميداد                                
اي قرار گرفته بود، و تياري نوك تيز بر سر و                     ش بيرون آمد، او بر گردونه               سپس كور  :   رفتن كورش در بابل مي نويسد             

كه رنگي تند داشت و       )   شلوار كوتاه     ( قبايي نيم ارغواني و نيم سفيد، كه اختصاص به شاه دارد، بر تن ، و يك نيم شلواري                                
 اين زيور را كه امتيازي است دارا                 ردايي ارغوان پوشيده بود، تيار او را افسري احاطه كرده بود، و خويشاوندان شاه هم                                           

كه نمونه آن را در روي حاشيه هايي كه                 ( از نوشته گزنفون پيداست كه كورش در آن روز جامة پارسي دو رنگ                              . بودند    
كه نمونه آن نيز در نقوش تخت جمشيد ديده مي                  ( و از روي آن ردايي ارغواني                   . )   در شوش بدست آمده مي توان ديد             

آنچه اين استنباط را استوارتر مي دارد ، يادي است كه گزنفون از شلوار كوتاه او مي كند ،                               . ه است در بر كرده بود) شود
ها ، تنها در دربار و خانه و              بدينسان استفاده از اين جامه            .   كه ما شرح چگونگي آن را در بخشهاي آينده خواهيم آورد                         

پايان                     در  كه  باعث شد   ، مذهبي  جشنهاي  و  دوره شا        مراسم  جنبه                  هاي  پارسي  جامه  رفته  رفته   ، هخامنشي  هنشاهي 
. تشريفاتي به خود گيرد و جز در مواقع رسمي از آن استفاده نشود 

 ترين نمونه جامه پارسي كهن

گذشته از نقش برجسته بخشي از دامن كورش كه در پارسيه كَد بر روي سنگ در يك درگاهي كنده شده، و به                                               
توان پذيرفت كه در زمان خود وي ساخته شده است، كهنترين نمونه اي كه از جامه هاي                داليلي به طور قطع و يقين نمي 

نساي                                                ناحيه  در  نور سكاوند  ده  در  اي سنگي  دخمه  باالي  در  است  مردي  برجسته  نقش  هست،  دست  در  پارسي 
او را با جامه پارسي،          ي مغ بوده و تصوير برجسته نيز خود               كرمانشاهان كه به گمان پروفسور هرتسفلد، استودان گئوماته                       

شايد علت اينكه در اين نقش برجسته گئوماته كه از مردم ماد                      .)   م. ق521(در حال نيايش در برابر آتشدان نشان ميدهد
ي كنبوجيه و سپس چند ماهي نيز جداسرانه پادشاه                 بوده با جامه پارسي نشان داده شده، اين باشد كه نخست، گمارده                           

و به پيروي از آداب و رسوم و تشريفات دربار هخامنشي و براي بدست آوردن دل پارسيان                                         پارسيان بوده است، از اينر            
بهرسان، اين نقش برجسته اگر پيكره ي گئوماته هم                   .   ناچار بوده و جامه پارسي پوشيده خود را به شكل آن در آورد                            

گري و كهني      چون از ديده سبك كنده         )   زيرا برخي از باستانشناسان آنرا از سده هشتم پيش از ميالد مي دانند                            ( نباشد،   
ترين نمونه      اسلوب كار، بي گمان پيش از سنگ نگاره هاي تخت جمشيد ساخته شده است، خود به تنهايي مي تواند كهن                          

يي كه سپس در ميان پارسيان بكار رفته، اندكي فرق دارد و چنين پيداست                             اين جامه، با جامه        .   از جامه پارسي بشمار آيد          
ادشاهي داريوش بزرگ كه تحوالت و تغييرات و پيشرفتهاي فراواني در طرز زندگاني مردم ايران پيش                                               كه در زمان پ       

آمده بود، از جمله در كار جامه و پوشام نيز تغييراتي رخ داده بوده است و سنجش شكل و دوخت جامه داريوش بزرگ                                                 
جمشيد، چنانكه                            تخت  نقوش  بيستون، با  ي  برجسته  نقش  از  ديگر  چند تن  را                     و  نظر  اين  كرد،  خواهيم  ياد  پايان  در 

 521ميان سالهاي     ( ي بيستون در سالهاي نخست پادشاهي داريوش                   دانيم كه سنگ نبشته      استوارتر مي سازد، زيرا مي             
آغاز شده و سالها طول كشيده          .   م .  ق 520كنده شده است در حاليكه ساختمان صفه تخت جمشيد در سال                . )   م .  ق 515و 

از اينرو از سنجش اين سنگ          .   هاي آن آماده گرديده است              ها و درگاهي       هاي پله     هاي ديواره        نگاره   تا برخي كاخها و سنگ       
.هاي پارسي را در دوران پادشاهي داريوش بدست آوريم توانيم تغييرات و تحوالت جامه ها، مي نگاره

 



 

 

 

 

 ي جامه پارسي در سنگ نگاره بيستون نمونه 

دو تن از آنان از          .   وش، شش تن ديگر جامه چين دار و بلند پارسي بر تن دارند                      در سنگ نگاره بيستون گذشته از داري               
شاهزادگان يا بزرگان هخامنشي هستند كه نخستين آنان ـ كه اوست ـ ديهيمي زرين بر سر و كمان و تيردان و حمايلي                                        

اي در دست دارد كه             نيزه  گوهر نشان با خود دارد و دومين ـ كه شايد يكي از فرزندان اوست ـ ديهيمي زرين بر سر و                                   
ي مغ است كه به پشت بر روي زمين افتاده،                   سومين ، گئومات       . اند   هر دو در پشت سر داريوش به حالت احترام ايستاده                       

دستهاي خود را به حالت البه و درخواست بخشايش به سوي داريوش بلند كرده و داريوش يك پاي خود را بر روي                                                  
شان با رسني به هم       ي داريوش ، در رده ي اسيران كه دستشان از پشت بسته و گردن                              در روبرو      .   سينه او نهاده است       

بناهاي آترينه و مرتيه كه خود را شاه خوزستان خوانده بودند و يك                             )   يكمين و چهارمين     ( پيوسته است ، دو تن شورشي        
ديه پسر كورش و شاه خوانده بود               به نام وهيزداته كه او نيز خود را همچون گئوماته ، َبر                         )   ششمين ( تن شورشي ديگر     

ي بيستون به علت بلندي و دسترسي نداشتن             ي ريزه كاريهاي سنگ نگاره            گرچه مطالعه    . اند   هاي پارسي در بر كرده           جامه  
ي داريوش و ديگران در اين                 هاي دقيق ، تاكنون به خوبي ميسر نگشته است، ليك از دقت در جامه                          بدان و نبودن پيكره         

در نقش      : گردد    هاي زير آشكار مي         هاي پارسي در نقوش تخت جمشيد ، جدايي                  آنها با جامه     سنگ نگاره و سنجش    
باشد ، چينهاي تزئيني و اضافي كه سپس معمول گرديده پيدا                   برجسته بيستون در زير آستينهاي قبا كه به شكل شنل مي              

 جمشيد ، طبيعي است و چينهاي اضافي و          دامن قبا در آغاز ، كوتاهتر بوده ، چينهاي آن برخالف چين قباهاي تخت            . نيست
نمي           ديده  آن  در  داراي                                             . شود  ساخته  بااليي  لبه  در  و  است  مشبك  و  منقش  آن  دورادور  كه  داريوش  زرين  ديهيم 

اي است، تنها در اين نقش آمده و در هيچ يك از آثار و نقوش هخامنشي مانند آن ديده نشده است                                        هاي هفت پله      كنگره  
: يوش نيز با آنچه در تخت جمشيد نموده شده، اندكي فرق دارد و رويهم رفته بايد گفت                                      آرايش گيس و ريش دار            

و اين خود       شود  هاي پارسي در نقوش تخت جمشيد ، در سنگ نگاره بيستون ديده نمي                        ظرافت و زيبايي و موزوني جامه              
 بي آنكه تغييري در       -ارسيان  دليلي است براينكه در دوره ي پادشاهي داريوش بزرگ ،تحوالتي در پوشاك و آرايش پ                                        

رخ داده و در برش و دوخت آن استادي به خرج داده، بر زيبايي و ظرافت و تزيينات قباها                                             -اساس پوشاك خود بدهند        
 برخي مدارك ديگر. اند افزوده

ز زمان    اي ا    اي يا استوانه       اي مهرهاي لوله       ي استودان گئوماته ي مغ و سنگ نگاره بيستون، پاره                       گذشته از سنگ نگاره      
هخامنشيان به جاي مانده كه اينك مقداري از آنها در موزه بريتانيا و موزه ملي برلن و موزه هنرهاي زيباي بوستن و                                                    

مور نگاهداري مي شود و تاريخ ساخت برخي از آنها نيز گمان مي رود پيش از زمان داريوش بزرگ يا                                            .   مجموعه خانم و     
اي، مجالس و نقوش گوناگوني كنده شده كه در برخي از آنها تا اندازه اي                                   روي اين مهرهاي استوانه             . همزمان با اوست      

 ها در شناسايي چگونگي قباها، گرهي از كار  كاريهاي قباهاي پارسي نموده شده است و در جاييكه از سنگ نگاره ريزه



 

 

 

آنها به طور دقيق دانسته            گشايد، نقوش اين مهرها بسيار سودمند مي افتد، ولي از سوي ديگر چون تاريخ ساخت                                   نمي 
ترين آگاهيها درباره پوشاك             ترين و دقيق      اما مفصل     . توان به آنها استناد جست          اي موارد، نمي         نيست از اينرو جز در پاره            

هاي تخت جمشيد و كاشيهاي لعابي شوش بدست مي آيد، زيرا شاهنشاهان                         پارسيان دوره هخامنشي از سنگ نگاره                
ها آرايش داده بر زيباييشان افزوده                    ن كه كاخهاي با شكوه خود را با كندن نقوش و پيكره                  بزرگ هخامنشي، گذشته از اي           

گذاشته                                   جاي  به  آيندگان  براي  نيز  مثبت  و  مدارك صحيح  مقداري  در ضمن  ند،  از                ا بسياري  آنها  مطالعه  با  كه  اند 
 در گفتگو از جزييات پوشاك           گردد و چون       هاي آن روزگاران دانسته و روشن مي                     هاي نادانسته درباره جامه               موضوع  

پارسيان و تشريح قسمتهاي گوناگون آن از نقوش تخت جمشيد به طور مفصل سخن خواهيم گفت از اين رو اكنون از                                          
از جمله مدارك تاريخي كه نشان مي دهد پارسيان عهد هخامنشي                          :   آنها چشم پوشيده مطلب خود را دنبال مي كنيم                

هاي هرودوت و گزنفون و             اند نوشته    اري نهاده، جامه و جنگ ابزار مادها را پذيرفته                       رفته رفته جامه قومي خود را به كن               
هرودوت در توصيفي كه از چگونگي جامه پارسيان در جنگ بين ايران و يونان در زمان خشايارشا مي                                           . كتزياس است    

دار رنگارنگ در بر،              آستين گفتند بر سر، قبايي      كالهي نمدين كه خوب ماليده بودند و آن را تيار مي                       :   نويسد   كند مي  
پوشاند در پا، سپري از          هاي ماهي شباهت داشت بر تن، شلواري كه ساقها را مي                    هاي آهنين آن به فلس         زرهي كه حلقه     

هاي كوتاه و كماني بلند و قمه اي كوتاه از طرف راست به كمربند                             تركه بيد بافته، در زير آن تركشي آويخته، زوبين                       
اي كه شكلش را      ها بود، چه جامه        ماديها جنگ ابزارهايشان مانند پارسي                :   نويسد   ره جامه مادها مي        و دربا    ا  .   بسته بودند    

ها از مادها        طرز لباس را پارسي        : كتزياس نيز در كتاب خود مي نويسد               .   بيان كرديم در واقع جامه مادي است نه پارسي                   
توصيفي    . قتباس جامه مادي را يادآوري كرده است                   گزنفون نيز چنانكه در پيش گفته شد، بارها موضوع ا                 .   اقتباس كردند      

كاله نمدين و قباي آستين دار و شلوار بلند، همه مربوط به جامه هاي                         :   كه از هرودوت درباره جامه پارسيان آورديم يعني   
دند و   كر  گذاشتند و قباي آنها آستين نداشت و شلوار بلند نيز در پا نمي                      مادهاست زيرا پارسها كاله تركدار به سر مي                 

پس بدينسان دانسته مي         .   اي كه بتوان آن را از طرف راست به كمربند بست قداره مادي است نه پارسي                                  قمه يا قداره      
اند و هرودوت نيز آنچه را كه در ميدان جنگ بر تن پارسيان بوده                             پوشيده   ها هنگام جنگ جامه مادي مي           شود كه پارسي    

اگر كسي از داستان        .   اند   پوشيده   هاي خود مي      گام صلح، در شهرها و خانه        توصيف كرده است نه جامه قومي آنان را كه هن                 
و چگونگي تغيير جامه هاي پارسي آگاه نباشد و شكل و فرم جامه هاي مادي و پارسي را بدرستي از هم باز نشناسد و                                          

سان در اشتباه افتاده، از             هاي اين تاريخ نوي          گمان از نوشته      هاي جنگ ابزارهاي اين دو تيره ايراني را نداند، بي                             جدايي   
ها، در مقايسه با نقش          عبارات آنان درباره شناختن جامه هاي پارسي مطلبي به دست نخواهد آورد و چه بسا همين نوشته                                  

چنانكه   .   هاي تخت جمشيد، باعث گمراهي گشته درباره شناسايي درست جامه مادي و پارسي در خواهد ماند                                      برجسته  
اند و يا در        شناسان كه درباره جامه هاي اين زمان تحقيق كرده، كتابها و گفتارهايي نوشته                              بسياري از محققان و باستان          

 هاي پارسي را به  اند دچار همين گمراهي گشته جامه هاي مادي و پارسي كرده اي به جامه ها اشاره ضمن تاريخ اين دوره

 



 

ها را در بخشهاي        ها و نادرستي      ديد آمدن اين اشتباه        اند و ما شرح علل پ        جاي مادي و مادي را به جاي پارسي شناسانيده                  
 . آينده خواهيم آورد

 مدارك باستاني درباره اقتباس جامه مادي

ها، مقداري مدارك مربوط به                 هاي تاريخ نويسان يوناني درباره اقتباس جامه مادي از طرف پارسي                                  گذشته از نوشته      
دوره ها در دست است كه در همه آنها پارسيان با جامه هاي مادي                           باستان شناسي نيز در آسياي صغير و يونان از اين                 

گرچه اين مدارك بيشتر مربوط به اواخر دوره                      .   يعني قبا و شلوار و باشلق و جنگ ابزارهاي مادي نمايش داده شده اند                            
در اين باره       هاي تاريخ نويسان را            هخامنشي است ليك در هر سان از نظر اثبات اين موضوع جالب توجه است و نوشته                           

هاي   توان دليل      هاي مادي مي       از نقوش تخت جمشيد و آثار ديگر دوره هخامنشي نيز درباره اقتباس جامه                             .   دارد     استوار مي    
از جمله در نقش برجسته خزانه تخت جمشيد كه در آن شاهنشاه هخامنشي يكي از بزرگان ماد                                  :   بسياري بدست آورد        

شاهنشاه كه جنگ ابزار شاه را در             )   اسلحه دار    ( شنود، ديده مي شود كه جاندار             را بار داده، گزارش او را مي                   )   هزارپت    ( 
دست و دوش خود گرفته و در پشت سر شاه ايستاده است، قداره بسيار زيبا و ظريف مادي كه مخصوص شاهنشاه                                             

ست و جامه    پيداست كه آويختن و به كار بردن قداره مادي جز با جامه مادي نشدني ا                                .   هخامنشي است در كمر دارد          
پارسي با دامن فراخ و بلندي كه دارد با بستن چنين قداره اي كه بايستي تسمه چرمي انتهاي نيام آن به دور پا پيچيده و                                               

باشد و از اين موضوع مي توان چنين نتيجه گرفت كه شاهنشاه هخامنشي كه جنگ ابزار                             اي بگذرد متناسب نمي        از حلقه   
چنانكه پيش    .   پوشيده است    ر هنگام نياز، يعني شكار و سواري و جنگ جامه مادي مي                     برده است به ناچا        مادي به كار مي       

از اين هم گفته شد، از دوره هخامنشي، در تخت جمشيد مطلقا نقش سوار با جامه پارسي و يا اصالً تصوير سواري نشان                                        
هايش بسيار كم و محدود          مونه داده نشده است و اگر هم در برخي آثار ديگر اين دوره نقش سواري نموده شده است، ن                                      

جامه مادي نمايش داده شده                                  ديگر آنكه در آنها همه سواران با  حاشيه            .   اند نه پارسي      است و  براي مثال، در نقش 
سوار  ( اي كه در پازيريك سيبري به دست آمده و از دوره هخامنشي است، سواراني كه در حاالت گوناگون                                                قاليچه  
در روي پالك سيمين گردي كه شايد مربوط به تزيينات روي                       .   امه مادي دربردارند            اند همه ج     نشان داده شده       )   خوبي  

سپرهاي دوره هخامنشي است چهار سوار به هنگام شكار به طور برجسته نمايش داده شده كه هر چهار تن جامه مادي                                         
امه مادي هستند و چنانكه         بر روي چند مهر از دوره هخامنشي نيز كه نقش سواراني كنده شده است همه با ج                            .   اند   پوشيده

گفتيم در هيچ اثري از دوره هخامنشي سواري با جامه پارسي يعني كاله ترك دار و قباي شنلي با دامن بلند نمايانده                                               
: توان برد      اند، دو گمان مي         درباره اينكه چرا در همه آثار دوران هخامنشي، سواران با جامه مادي نموده شده                                      .   نشده است   

ها جامه     ها، و بدان سبب است كه همه جا اشخاص نقش               ن آثار اصوالً مربوط به مادهاست نه پارس                 يكي آنكه شايد اي      
اند، ديگر آنكه تصاوير و آثار مربوط به پارسيان است ولي پارسياني كه، به ضرورت سواري و شكار، جامه                                            مادي پوشيده     

مي گرديم كه با آگاهيهاي تاريخي در مورد                    اند، و چون با پذيرفتن گمان نخست، دچار اشكاالتي                        مادي در بر كرده          
نمايد، پس به ناچار با اتكاء به               تعميم سواري و سواركاري در ميان پارسيان ـ در دوره هاي پس از كورش ـ تطبيق نمي                                   

 هاي قومي خود را  هاي ديگر، بايد بپذيريم كه پارسيان در جنگ و شكار و سواري، جامه هاي تاريخ نويسان و دليل نوشته

 



 

اندچنانكه پيش از اين هم گفته شد، از دوره هخامنشي، در تخت جمشيد                             پوشيده   پاك به يكسو نهاده، جامه مادي مي               
مطلقا نقش سوار با جامه پارسي و يا اصالً تصوير سواري نشان داده نشده است و اگر هم در برخي آثار ديگر اين دوره                                               

 محدود است و ديگرآنكه در آنها همه سواران با جامه مادي                           هايش بسيار كم و       شده است، نمونه       نقش سواري نموده       
اي كه در پازيريك سيبري به دست آمده و از دوره                        براي مثال، در نقش حاشيه قاليچه            .   اند نه پارسي      نمايش داده شده       

ر روي    د .   اند همه جامه مادي دربردارند                نشان داده شده       )   سوار خوبي    ( هخامنشي است، سواراني كه در حاالت گوناگون                    
پالك سيمين گردي كه شايد مربوط به تزيينات روي سپرهاي دوره هخامنشي است چهار سوار به هنگام شكار به طور                                       

بر روي چند مهر از دوره هخامنشي نيز كه نقش                    .   اند   برجسته نمايش داده شده كه هر چهار تن جامه مادي پوشيده                        
كه گفتيم در هيچ اثري از دوره هخامنشي سواري با جامه                         سواراني كنده شده است همه با جامه مادي هستند و چنان                     

است                               نشده  نمايانده  دامن بلند  قباي شنلي با  دار و  يعني كاله ترك  دوران                       .   پارسي  آثار  همه  در  اينكه چرا  درباره 
مادي نموده شده                     مي          هخامنشي، سواران با جامه  دو گمان  مربوط ب                  :   توان برد      اند،  اين آثار اصوالً  ه يكي آنكه شايد 

اند، ديگر آنكه تصاوير و آثار               ها جامه مادي پوشيده         ها، و بدان سبب است كه همه جا اشخاص نقش              مادهاست نه پارس       
اند، و چون با پذيرفتن            مربوط به پارسيان است ولي پارسياني كه، به ضرورت سواري و شكار، جامه مادي در بر كرده                                       

اي تاريخي در مورد تعميم سواري و سواركاري در ميان پارسيان                           گمان نخست، دچار اشكاالتي مي گرديم كه با آگاهيه                   
هاي ديگر، بايد         هاي تاريخ نويسان و دليل            نمايد، پس به ناچار با اتكاء به نوشته               در دوره هاي پس از كورش تطبيق نمي                 

مه                           جا  ، ي ر ا و سو ر  و شكا جنگ  ر  د ن  رسيا پا كه  يم  ير د                             بپذ ما مه  جا  ، ه د نها يكسو  به  پاك  ا  ر د  خو مي  قو ي هاي 
داران شاهند،        اند اسلحه    آن دو تن كه در پشت سر داريوش ايستاده                  : پروفسور اشميت مي نويسد        :   پي نوشت  . اند   پوشيده   مي 

ي اين گفتار نظر او درست نيست، زيرا شاه خود كماني در دست دارد و اين بي معني است كه                                        ليك به نظر نويسنده      
نشان و    هاي نقش دار زرين و حمايل گوهر                  اين از ديهيم      گذشته از   .   كمان ديگري هم در دست اسلحه دارش باشد                  

علت جامه پارسي پوشيدن چند تن پيشين روشن               . اند   دستبندهاي آن دو پيداست كه از شاهزادگان يا بزرگان هخامنشي                        
ش ي بلندي بر تن دارد كه بخ             كه او نيز خود را شاه خوانده بود ، جامه                   )   هشتمين ( است ، ليك شورشي مروي بنام فراد             

شود ولي اگر با ديدن از            گرچه در دامن او چنين ديده نمي              .   باال تنه و دامن آن به جامه ي پارسي بسيار مانندگي دارد                          
گذشته از كسانيكه بر شمرديم،         !   ي شگفتي خواهد بود       ي پارسي پوشيده است مايه         نزديك محقق شود كه او نيز جامه            

اهوارامزدا در باالي سر اسيران كنده شده ، نيز جامه ي پارسي بر تن                              هيكل انساني كه در ميان نقش بال دار يا عالمت                    
دارد و كاله او نيز با كاله نقشهاي باالدار تخت جمشيد، متفاوت است و نيز در باالي كاله او نقش خورشيد يا ستارة                                                  

از آغاز كار فراموش           برجسته اي گردي با هشتپره يا شعاع دروني روي سنگ جداگانه كنده و كار گذاشته اند كه گويا                                     
با توجه به اين نشانه ، شايد بتوان گفت نقش بال دار بيستون ميترا خداي جنگ و پيروزي و                                   .   شده بوده سپس افزوده اند           

شايد كساني اين      !   پيمان يا ستاره ي مشتري خداي دانش و فضيلت را نشان مي دهد نه اهورامزدا خداي بزرگ را؟                                             
اشي دانسته بگويند در آغاز پادشاهي داريوش سنگتراشان از نمايش دقيق و درست                                  تفاوتها را از پيشرفت هنر سنگتر           

اند آنها را بهتر نشان بدهند، پس در واقع ميان                     اند، توانسته       اند و سپس كه در هنر خود پيشرفت كرده               ها ناتوان بوده         جامه  
ظر به داليلي كه در اينجا بر شمردنش              جامه هاي آغاز و انجام پادشاهي داريوش چندان تفاوتي نبوده است، ولي اين ن                                     

 .جاست پذيرفتني نيست بي



  رسيسرباز جاويدان خوزي با جامه دو رنگ پا: راست   

.دهد سكاوند از ناحيه نسا كه مهمترين نمونه جامه پارسي را نشان مي» ده نو«سنگ نگاره باالي استوداني در : چپ                                               

اي از از سنگ نگاره درگاه كاخ اختصاصي كورش در پارسه كد، كه در آن يك پا و گوشه     در حاشـيه  . دامن جامه كـورش پيداسـت    بخشي   
   ))هخامنشيمن هستم كورش شاه(( جامه به خط ميخي نوشته شده 

 شورشيان در سنگ نگاره بيستونداريوش و  پيكره          

نيم تنه داريوش بزرگ با ديهيم از نقش برجسته بيستون: راست  

تخت جمشيد . يكتن از بزرگان پارسي از روبرو: وسط                                                    

تخت جمشيد . يكتن از بزرگان پارسي با قباي پارسي از روبرو: چپ                                                     

 نفر سوم. بارگاه داريوش     پشت سر شاهنشاه اسلحه دار مخصوص اوست

 قداره    مادي و طرز بستن آن



 سوار   امه مادي از حاشيه قاليچه اي كه در پازيريك سيبري كشف شده استعهد هخامنشي با ج

با نقش برجسته چهار.  آرايش سپرهاي پارسي بودهسيمين از دوره هخامنشي كه شايد جزو            همگـي جامـه    سوار در حال شكار كـه    پالك     
                                                                                  بريتانياموزه.  سانتيمتر6/9قطر دايره . مادي بر تن دارند

    مور. هـ . مجموعه خانم و . مهر دوره هخامنشي، سواري با جامه مادي در حال شكارگزار نقش       

 نقش مهر دوره هخامنشي. اموزه بريتاني. يكتن سوار با جامه مادي در حال شكار گراز    

 مهر      مجموعه كوك. مردي با جامه مادي در حال شكار گراز در نيستان دوره هخامنشي

 زير جامه و قبا و باالپوش پارسيان نيول.ت.مجموعه ا. سواري با جامه مادي در حال شكار گراز مهر دوره هخامنشي، نقش        

وزستان و پارس و كرمان نشيمن            پارسياني كه بخش جنوبي سرزمين ايران را به ميهني خويش برگزيده در استانهاي خ                                
هاي آنان مانند هم بود، تنها جدايي كه از ديده                       پوشيدند و برش و دوخت جامه            گرفته بودند، همگي يك شكل جامه مي           

نه تنها در    .   پوشاك با يكديگر داشتند، چنان كه پيش از اين هم گفته شد، در پوشانيدن سر با كاله يا موبند و دستار بود                                    
 گوناگون پارسي بلكه در طبقات باال و پايين، از لشكري و كشوري و زن و مرد همه يكسان جامه مي                                          ميان تيره هاي      

ها فرقي با هم داشت از بابت جنس و رنگ پارچه و آرايش هاي آنها بود، بدين معني كه در طبقات                                        پوشيدند و اگر جامه       
 . تر استفاده ميشد ائين از پارچه هاي ساده و كم بهاتر و در طبقات پ هاي بهتر و گرانبهاتر و پر آرايش باال از پارچه



 

 

هاي خود ارج بسيار مي نهادند و برآن بودند كه                        زيبائي و برازندگي جامه            پارسيان از خرد و كالن، زن و مرد، همگي به                    
 را زيباتر و      جامه و پوشاك بايد بساني باشد كه گذشته از پوشانيدن بر و تن و نگهداري آن از گزند سرما و گرما، آدمي                                       

ها، دقت      باوقارتر نشان دهد و بر شخصيت و احترام پوشنده آن بيفزايد، از اين رو در برگزيدن جنس و رنگ پارچه                                                
هاي خود، بر جالل و شكوه آن             هاي سيمين و زرين در سينه و پشت و دامن و حاشيه جامه                    فراوان بكار برده، با گلدوزي                

مي      بيشتر  چه  فزودند       هر  بسيار     .   ا جامه                             همچون  نيز  پارسيان  باستان،  روزگاران  مردمان  ز  ا را            ي  فراخ  و  بلند  هاي 
پسنديدند، و چون مردان پارسي، مانند زنان، از ديده شدن پوست و تن برهنه شان بسيار شرم داشتند و برخالف                                               مي 

 دانستند، از اين         يونانيان آن زمان، نمايش تن برهنه و بي پوشاك را كاري برخالف شرم و آزرم و بس زشت و ناروا مي                                            
هائي بپوشند كه بلند و فراخ و چين دار باشد، تا گذشته از پوشيده بودن همه بخشهاي تن و بر،                                  رو كوشش داشتند، جامه        

ايرانيان اگر بخشي از تنشان از               : نويسد   استرابون، در اين باره مي              .   هاي طبيعي اندامها نيز پيدا و نمايان نباشد                 برجستگي  
ديو   .   تا پاي ايشان را فرا گيرد              دانند و هميشه مايل هستند جامه اي بپوشند كه سر                را بيشرمي مي     جامه بيرون باشد آن         

ايرانيان اگر بخشي از تنشان از جامه بيرون                   :   نويسد  كريسوس  نيز در كتاب خود، تقريباً جمله استرابون را بازگو كرده مي
تقادات و طرز زندگي و آب و هواي سرزمين زيست پارسيان،                        با توجه به آداب و رسوم و اع              .   دانند    افتد آن را بيشرمي مي         

اي زنانه را، پديد آورده بر خود                     هاي فراخ و پرچين و بلند، و تا اندازه                     شود كه چرا آنان چنين جامه            نيك دانسته مي     
ردان پارسي پيش از         تن پوش م      . اند   نهاده    هائي تا اين اندازه به پوشاك و جامه  خود ارج مي                       اند و به چه انگيزه         پوشيده   مي 

  ـ رداء يا باالپوش زمستاني 3  ـ قبا 2  ـ زير جامه 1  : اقتباس جامه هاي مادي، شامل سه بخش بود

 زير جامه پارسيان

دانيم كه زير جامه آنان كه گويا                 هاي پارسيان بسيار اندك است و همين اندازه مي                      آگاهي ما از چگونگي زير جامه               
 شده است   بوده، از پارچه هاي نرم و سفيد و گاهي نيز رنگين دوخته مي                          )   تنكه (  شلواري    شامل يك پيراهن و يك نيم        

پارسيان چون از روي         هاي زيرين ايرانيان سفيد رنگ است جامه استرابون در جائي از كتاب خود آشكارا نوشته است كه
ار بود، از اين رو نيازي به پوشيدن شلوار                   كردند كه داراي دامني بلند و فراخ و چين د                     تن مي   هاي خود قبائي بر        زير جامه    
ديدند و تنها از زير دامن قبا، يك نيم شلواري مي پوشيدند كه گويا مانند آن در ميان آشوريان نيز معمول بوده                                             بلند نمي  

ايم، گزنفون، در توصيف پوشاك              چنان كه در گفتار يكم نيز آورده               .   شده است   خوانده مي     )   عفت ( بنام شلوار پاكدامني         
كورش هنگام رفتن به پرستشگاه بعل مردوك در بابل، نوشته است كه قبائي نيم ارغواني و نيم سفيد كه اختصاص به                                          

گرچه در ميان كتابهاي تاريخي، اين                  … كه رنگي تند داشت و ردائي ارغواني بر تن داشت                       شاه دارد و يك نيم شلواري           
زيرا   .   دارند از اين رو مي توان آن را كامالً پذيرفت                          چون ن   اي است كه در باره اين پوشاك شده است ليك                  تنها اشاره    

 گوشا به كمر زده       چنانكه پيش از اين هم در اشاره به نقش برجسته هاي تخت جمشيد گفته شد، شاهنشاهان هخ گ                              
بيشتر پاها در     پوشانده و بخش       اند كه تنها قسمتا      پوشيده   اند، بخشي از ران و پاهاي برهنه آنان از زير دامن نمايان شده ي                              

 گونه آگاهي در دست نيست و  هاي پارسي، هيچ دربارة چگونگي برش و دوخت زير جامه مانده است زير دامن برهنه مي



 

 

هاي كنوني كشاورزان ايران كه هزاران سال است به همان شكل نخستين خود باز                     توان پنداشت كه به مانند زير جامه مي
ينهاي راست و كوتاه و بدون دگمه و بند و يك نيم شلواري كه بوسيله ليفه و بند شلوار                              پيراهني بوده با آست   –مانده است 

آيد كه حتي پارسيان در تابستانها و فصل گرما، از                     از مدارك موجود چنين بدست مي              در كمرگاه استوار مي شده است           
مي                                    بسنده  روئين  قباي  همان  به  كرده،  خودداري  نيز  پيراهن  يكتا  همين  نقش              ه كرد   پوشيدن  در  همچنانكه  زيرا  اند 

هاي شنلي و گشاد قباي خود را باال زده                 هاي پيكار شاه با اهريمن و گاو و شير بالدار ديده ميشود، شاه كه آستين                           برجسته  
 .اش نمايان است يي از پيراهن يا زير جامه پديدار نيست و تن برهنه است، در زير هيچ اثر و نشانه

 قباي پارسي

سيان تنها يك قباي فراخ شنلي با دامن بلند چين دار بود و چنانكه پيشتر هم گفته شد، اين قبا از ديده                                   جامه رويين پار         
اش، در ميان هيچ يك از            دوخت و شكل، جامه بسيار پيچيده و جالبي است و چنين جامه شگفتي با چينهاي و شكل ويژه                           

گري   رآوردن چنين جامه اي، از ديده دوزندگي و درزي                           مردمان آن روزگاران ديده   نمي شود و حتي امروز هم از كار د                              
از چپ و راست       ( باشد، ولي خوشبختانه چون در نقوش تخت جمشيد، چگونگي قباهاي پارسي از چند سو                           بسيار دشوار مي      

در حالتهاي ايستاده و حركت نموده شده است، از اينرو در شناسائي چگونگي برش و دوخت آن هيچ جاي                                         )   و رو به رو      
توانيم با اندكي دقت و توجه، راز برش و دوخت آن را دريافته، قباهايي به همان شكل از كار               ماند و ما مي كي باز نميتاري

بخش يكم باالتنه است كه تقريباً به شكل            :   آيد   قباي پارسي از ديد تركيب و دوخت ، از دو بخش پديد مي                         .   درآوريم      
در وسط    .   دهد   نهاي زير آستين، و نيمي ديگر، پيش سينه را تشكيل مي                دايره اي بريده شده، نيمي از آن، پشت قبا و چي                      

شود كه پوشنده جامه، بايد پس از پوشيدن دامن، سر خود را از آن گذرانيده، قبا را                                     اين دايره، جا يقه سه گوشي باز مي             
گاه تا لبه      ، از كمر    نيم دايره پيش سينه قبا، صاف و بي چين دوخته مي شود ولي در پشت قبا                          .   بر تن خود راست كند        

بخش دوم، دامن قباست كه در پشت، در                  .   گردد    آستينهاي شنلي و گشاد، چين هاي بلند و منظم و ظريفي ايجاد مي                     
اساس برش دامن قباي پارسي، همچون چادر نمازهاي كنوني بانوان                              .   گاه، به بخش يكم يعني باالتنه مي پيوندد                 كمر 

براي مثال اگر ما گوشه هاي يك چادر نماز كوچكي را در دو دست خود گرفته                                 تايراني، بر يك نيمدايره نهاده شده اس            
هاي  » ساالمه  « ها را در جلو به هم گره زده و آنها را همچون                         وسط قطر دايره آن را در پشت كمر گذاشته و گوشه                     

مد كه در دامن        هاي عهد قاجار رها سازيم، درست همان چينها و وضعي پديد خواهد آ                           هاي عهد صفوي و رقاصه        جامه  
قباهاي پارسي ديده  مي شود، با اين تفاوت كه در اين نمونه هاي چادر نمازي، جلو دامن باز است درسانيكه در قباهاي                                                 
پارسي، جلو دامن بسته و بي چاك بوده، نيز زائده پر چيني داشته است كه هنگام راه رفتن و گام برداشتن، چينها باز                                                

پارسيان پس از پوشيدن قباي خود يك حلقه كمربند پهن چرمين                       باز مي گشته است     شده و سپس به حال نخستين خود        
ي آن    بستند كه پس از گذشتن از زير چينهاي اضافي باالي دامن، كه برروي ليفه                             بر روي درز ميان باالتنه و دامن قبا مي                  

اساس آرايش و زيبائي قباي            .   داشت   مي ريخته بود، در روي شكم گره ميخورد و قبا را بر تن پوشيده استوار و راست نگاه                              
هاي فراوان و گوناگوني               اند و نقوش تخت جمشيد نيز بر آن گواهست، چين                  پارسي، چنانكه تاريخ نويسان اشاره كرده                  

 هاي فراوان منظم  اند و اصوالً اين چين آورده بوده كه در زير آستين و پشت و روي دامن و در دو سوي باالي آن، پديد مي



 

 

شايد كساني      آمده است     آمده و براي هميشه بر روي جامه ثابت مي                   ي بوسيله برش و دوخت مخصوص پديد مي             ساختگ 
ها و مهرها، براي         هاي تخت جمشيد ورودي سكه          چين هاي قباي پارسي را، در نقش برجسته               « :   چنين پندارند و بگويند كه         

دوختن و ثابت نگاه داشتن           « و يا اصوالً،      »   اند   د آورده     ها با اندكي اغراق پدي            نشان دادن حركت يا چين هاي طبيعي پارچه                
هاي قباهاي      با دقت در چگونگي چين        :   در پاسخ آنان بايد گفت         .   » ها معمول نبوده است        چين بر روي جامه، در آن زمان               

ودبخود   ها طبيعي بوده، يا هنگام حركت و راه رفتن خ             گري به هيچ رو نميتوان پذيرفت كه اين چين پارسي، از ديده درزي
ها پديد مي آمده است و يا سنگتراشان، چين هاي بدين منظمي را براي نمايش حركت طبيعي پارچه پديد                                         در جامه    

ها را بپذيريم،         ها از خود نقوش كامالً هويداست، باز هم اگر اين گفته         زيرا با اين كه ساختگي و ثابت بودن چين. اند آورده
ها را در      س چرا سنگتراشان عهد هخامنشي، اين چينها و حركات طبيعي پارچه                    ناچار اين پرسش پيش خواهد آمد كه، پ                

هاي ديگر به نمايش نگذاشته اند و چنين چينهاي منظم و زيبايي                      هاي تيره     هاي مادي و پارتي و سكايي و يا در جامه                  جامه  
دار دوخته مي شده و چين هاي ثابت               را در قباهاي آنان پديد نياورده اند؟ و آيا جز اينست كه اصوالً قباهاي پارسي چين                 

پادشاهي                                                            آغاز  در  پارسي  قباهاي  دوخت  و  برش  است؟  بوده  آن  آرايش  و  دوخت  و  برش  اساس  جزو  وان،  فرا و 
گشايي هاي خود       هاي پس از آن بود ليك هر چه پارسيان بر دامنه جهان                       هخامنشيان ساده تر و كم آرايش تر از دوره                    

هاي خود نيز افزودند و در              هاي مجلل تشكيل دادند، در تجمل و آرايش جامه                    و زندگاني     افزوده دربارهاي دارا و باشكوه                   
دليل اين گفته آنكه، در نقش برجسته بيستون جامه داريوش و                        .   دوخت و دوز آن ذوق و سليقه بيشتري به خرج دادند                       

ها نيز بي چين و ساده است و           جلو دامن    ها و   هاي پس از آن دوره است، زير آستين تر از جامه تر و كوتاه پيرامونيانش، تنگ
شود كه بر اثر برش مخصوص جامه و به وسيله خود پارچه                      تنها در دو سوي دامن قباها، چند رشته چين طبيعي ديده مي                    

است        گشته  مي                     .   پديدار  دانسته  چنين  جمشيد  تخت  هاي  برجسته  نقش  در  دقت  ديده               از  از  پارسي  قباهاي  كه  شود 
در قباي يك چينه، چنانكه در تصوير آن نيز ديده مي                      ،  يك چينه و دو چينه      :    دو گونه بوده است        هاي جلو دامن، بر         چين 

شود، در ميان دامن قبا، تنها يك رشته چينهاي عمودي از باال به پايين قرار دارد كه در لبه پايين دامن، چگونگي رويهم                                                   
چپ، و دو چين به سوي راست دامن رويهم خوابيده و                     افتادن آنها نيك پديدارست، بدينسان كه دو چين از آن، به سوي                           

درز وسط پارچه دامن درست در ميان اين چينها قرار گرفته است، چون جلو دامن قبا كوتاه تر از پشت آنست از اينرو                                                 
به گواهي نقش برجسته هاي تخت جمشيد، شاهنشاهان               .   ها پيداست    بخشي از پشت پارچه با آستر دامن، نيز از زير چين                   

وليعهدها و سربازان، همواره قباي يك چينه مي پوشيده اند ولي برخي از بزرگان پارسي گويا در دوخت جامه خود                                                 و  
تفنن به خرج داده، چين هاي عمودي دامن قباي خود را دو برابر ساخته، در ميان آنها نيز يك رديف چين هاي افقي                                                    

در اين گونه قبا، تقريباً در روي خط پاها، دو                     .   ناميم   چينه مي   و گوشه دار ايجاد مي كردند، و اين همان است كه ما قباي د                       
چين عمودي، از نوع چينهاي پيشين در دو سوي دامن قرار گرفته و در ميان آنها مقداري چين هاي افقي گوشه دار به                                                  

مي يابد قرار      هاي پي در پي كه از زير گل كمر از كوچكتر آغاز شده و در لبه دامن به چين بزرگتر پايان                                         شكل هفت 
چنانكه پيشتر هم       . گرفته است و دنباله آخرين چين مياني نيز به شكل نيم دايره درآمده از لبه پايين دامن آويزانست                                         

گويا از ديده نگاهداري             ( اند و شاهنشاهان و سربازان              كرده    گفته شد، از قباي دو چينه تنها بزرگان پارسي استفاده مي                      
 پارسيان و خوزيان، گذشته از تفنن در چين هاي قباي   اين گونه قبا نمي پوشيده اندهيچگاه) گري سنن قومي و سپاهي



 

 

خود، تفنن هاي ديگري نيز در جامه هاي خود به خرج داده اند كه از آن جمله افزودن يك پشتك نيم دايره اي حاشيه                                                   
و هر سه   .   نگه كردن پارچه قباهاست         در جلو دامن و دو ر          »   ساالمه  « دار در پشت جامه و آويختن يك آويز پارچه اي يا                        

هاي   تفنن باال در كاشيهاي لعابي سربازان جاويدان خوزي كه در شوش به دست آمده، هويداست ولي در نقش برجسته                                           
رنگ                                        وسيله  به  در تخت جمشيد  جزئيات  اين  چنانكه سپس خواهيم گفت شايد  آنها نيست و  از  اثري  تخت جمشيد 

در پايان اين          ها بجاي نمانده است        ون كه رنگها از ميان رفته، اثري هم  از اين تفنن                      شده و اكن     ونقاشي نشان داده مي          
هاي هنري و سنگتراشي عهد         هاي تخت جمشيد بنا بر سنت       مطلب جاي آن دارد يادآوري كنيم كه چون در نقش برجسته                        

ها را بيشتر تمام رخ و پاها را              ايين تنه  ها را نيمرخ و باالتنه را گاهي تمام رخ و گاهي نيمرخ و پ                          باستان، گاهي سر و چهره        
اند، از اينرو كساني از ناآگاهي چنين پنداشته اند كه مگر چين هاي دامن قباهاي پارسي از پهلوهاي آن                                          نيمرخ نشان داده        

ا و اند و در نقاشيه       شده است و به همين انگيزه در طرح الگوهايي كه براي قباهاي پارسي در كتابهاي خود داده                                     دوخته مي    
ها را در دو        هاي دامن      اند، گذشته از اشتباه هاي ديگر كه كرده اند چين                      هايي كه از سربازان جاويدان ساخته                 تنديسه  

 و كتاب   ها در كتاب نوشته       گمان نادرست و اشتباه است، چنانكه از اين گونه اشتباه                        اند كه بي     سوي آن پديد آورده           
هاي چهار سرباز جاويدان ميدان سپه در تهران، به چشم                        و تنديسه      شته خانم  النهرين و ايران نو          لباسهاي مصر قديم و بين       

 .دقتي نويسندگان و هنرمندان در اين گونه كارهاي تاريخي و باستاني است توجهي و بي خورد كه نمونه اي از بي مي

 رداء يا باالپوش زمستاني

به گونه اي بود كه پوشيدن باالپوش آستين دار                   چنانكه پيش از اين هم گفته شده است، شكل و دوخت قباي پارسيان                       
ساخته و پارسيان به هنگام سرما و زمستان ناچار بودند رداء يا شنل فراخي                               و يا هر جامه ديگري را نانشدني مي               )   جبه ( 

تاريخ نويسان        گير حركت دستها و بازوانشان نگردد، در بر كنند                     كه، با شكل قباي آنان هم آهنگي داشته باشد و جلو                 
باستاني در نوشته هاي خود به طور كلي از رداء پوشي ايرانيان يادي كرده اند ولي درباره رداء پارسيان و چگونگي آن                                                      
سخني نگفته اند و از نقش برجسته هاي تخت جمشيد نيز در نگاه نخست شايد كسي نتواند مدركي در اين زمينه به                                       

 يعني خوزستان و فارس و كرمان و مكران در آن روزگاران، به                              پيشتر گفتيم كه مردم جنوب سرزمين ايران،       . دست آورد
علت وجود آب و هواي گرم نمناك، نيازي به پوشيدن جامه فراوان يا ستبر نداشته اند و در روزهاي نسبتاً سرد زمستان                                               

 نيز چندان    از روي قباي خود تنها به پوشيدن باالپوشي به شكل شنل يا رداء، بسنده مي كرده اند و چون پوشيدن آن                                          
همگاني نبود از اينرو در نقش برجسته هاي تخت جمشيد، جز در چند جا نمونه اي از آن نشان داده نشده است و به                                                 
همين انگيزه هم تاكنون كسي از باستان شناسان، ملتفت وجود چنين باالپوشي در ميان جامه هاي پارسيان نگرديده                                           

براي مثال، ما اگر در جامه اين سه تن از                    در اين نوشته شناسانيده مي شود         است، و اينك براي نخستين بار رداء پارسيان          
ها و جامه هاي       بزرگان پارسي كه پيكره شان در اين صفحه به چاپ رسيده است دقت نماييم و آنها را با نقش برجسته                                  
ديگري                                           روپوش شنلي  يك  خود  پارسي  قباي  بر  عالوه  آنان،  كه  دريافت  خواهيم  نيك  بسنجيم  خود       ديگر  دوش  بر 

هايش در ميان سينه به هم دوخته يا بسته شده است و چون رداء پارسي درست به شكل باالتنه                                   اند كه گوشه     انداخته    
 شد و پس از پوشيدن از روي قبا، درست به شكل باالتنه قباي پارسي در مي آمد، از اين  قباي پارسيان بريده و دوخته مي



 

 

 

ها اندكي دشوار است ولي چون خط دو لبه رداء بر روي سينه به خوبي                             ر اين سنگ نگاره      رو باز شناختن آن از خود قبا د             
دهد، از اينرو نيازي به اثبات و گفتگوي بيشتري نيست و هر كس با اندكي                              پيداست و جدا بودن آنرا از قبا نيك نشان مي                  

د كه بخشي از لبه پيشين رداء كه نزديك                شو ها ديده مي      چون در اين سنگ نگاره         .     تواند آن را دريابد            دقت و توجه مي      
به يقه قبا قرار گرفته به هم پيوسته و يا  بهتر بگوييم دوخته شده است از اين رو مي توان چنين انگاشت كه جلو آن                                          

 ـ گفتار دوم اين رشته         1:     پي نوشت  . اند   پوشيده   همواره بسته بوده و رداء را به جاي انداختن بر دوش خود، از سر مي                                   
 شاد روان حسن پير        –  2.   به چاپ رسيده است      »   كاله پارسيان     «  هنر و مردم تحت عنوان        11 و 10ت در شماره هاي مقاال

مقصود از نيم شلواري ، شلوار كوتاه است كه اكنون آن را                        :   نيا در تاريخ ايران باستان در ترجمه اين جمله افزوده است                           
 .تنكه نامند

 جمشيد هاي كاخ ـ تخت   دو چينه هنگام باال رفتن از پلهيك تن از بزرگان پارسي با قباي       

  رداء يا باالپوش پارسيان          

دو تن از بزرگان پارسي با قباهاي يك چينه و دو چينه هنگام باال رفتن از پله هاي كاخ ـ تخت جمشيد : راست   

 )سر و پاها نيمرخ( از راهنمايان پارسي با قباي دو چينه و قداره پارسي از روبرو يك تن: چپ                                                      



     پيش دامن قباي دو چينه پارسي          

 پيش دامن قباي يك چينه پارسي 

 تخت جمشيد  - دامن قبا تمام رخ است پارسي با قباي يك چينه از پهلو تن سرباز جاويدان يك                   

                        

  پارسي يك چينه دامن قباي     

 

    قباي پارسي از روبرو    

 



    و الگوي باالتنه قباي پارسيطرح 

 

  قباي پارسي و چين هاي زير آستين آن از پشت  

ترين وضع آن  ترين و ابتدائي اساس قباي پارسي در ساده 

يكتن خوزي با جامه پارسي كه بچه             :   ارسي  و موبند ـ تخت جمشيد  وسط        يكي از بزرگان خوزي با جامه پ               :   راست      
  ـ تخت جمشيد ) سر و پاها نيمرخ است(يكتن از بزرگان پارسي با قباي دو چينه از روبرو : شيري به شاهنشاه هخامنشي ارمغان آورده است ـ تخت جمشيد چپ 

نگ و حاشيه دارجاويدان خوزي با قباي دو ر دو تن از سربازان        



                                              

يك تن از بزرگان پارسي با قباي پارسي و رداء : راست                                                                             

. يك تن از بزرگان پارسي كه رداء بر دوش خود انداخته است ـ تخت جمشيد: وسط                                                                           

يك تن از بزرگان پارسي كه رداء بر دوش خود انداخته ـ تخت جمشيد : چپ                                                                            

هاي پارسي جنس و رنگ و آرايش جامه

ر چه به انگيزه گذشت ساليان دراز از دوره هخامنشي، از بافته هاي آن زمان، بجز چند تكه قاليچه و گليم، نمونه                                                 گ 
ديگري، به دست نيامده است، ليك به دستياري مدرك تاريخي مي دانيم كه هنر بافندگي در آن دوره پيشرفت بسيار                                             

بنا به نوشته تاريخ نويسان         .   شاهي هخامنشي رواج فراوان داشت              كرده بود و بافتن پارچه هاي گرانبهاي گوناگون در شاهن                        
باستاني، پارچه هاي ايراني از ديده جنس و رنگ و نرمي، شهرت جهاني به دست آورده بوده، و بيشتر مردم آن زمان،                                                     

نگهاي  خواستار و خريدار آن بوده اند، به ويژه لطافت و طرح نقوش پارچه هاي پشمي و ابريشمي و كتاني كه به ر                                                  
گوناگون، رنگ رزي مي شده، همه را فريفته خود مي ساخته است و به اين نكته بارها از سوي نويسندگان يوناني اشاره                                             

همه ساله در نوروز و مهرگان، جزو باجهاي نقدي و جنسي كه به گنجينه هاي شاهنشاهان هخامنشي سپرده                                    .   شده است  
نبريده و جامه اي دوخته و پرده هاي منگوله دار و زيبا وجود داشت و                                مي شد، همواره مقداري نيز پارچه هاي گرانبها                     

اين موضوع گذشته از نوشته هاي تاريخ نويسان، از نقش  برجسته هاي تخت جمشيد نيز آشكار است و چون هر يك از                                      
ي داشتند، از     ها و كشورهاي شاهنشاهي، ناگزير بهترين ساخته و محصول كشور خود را به دربار هخامنشي گسيل م                                   تيره  

هاي دوخته را در سرتاسر شاهنشاهي               ها و جامه     ها مراكز بافت و تهيه پارچه             توانيم از همين نقش برجسته          اين رو ما مي      
مادها، سكاهاي تيز خود، ارمنيها،              :   مثالً در نقش برجسته پله هاي كاخ آپادانا ديده مي شود كه            . هخامنشي به دست آوريم

گارتيها و تازها، جامه هاي دوخته و مصريها، ايونيها  و باز هم تازيها، پارچه هاي نبريده و                                           ها، سا   ها، كت پتوكي      كليكي 
و تاريخ نويسان نيز درباره مراكز پارچه بافي شاهنشاهي                        )   1( اند   هاي ريشه دار و منگوله دار به ارمغان آورده                       ها پرده     بابلي  

تاني، در آشور پارچه هاي گوناگون و مليله دوزي، در                           هخامنشي يادآوري كرده اند كه در مصر و ليبيا پارچه هاي ك                           
هايي از پشم       خراسان و باختر و سغد، پارچه هاي گوناگون، در هند شمالي و جنوبي پارچه هاي پنبه اي در كليكيه پارچه                                        

گون نرم و     ها و جامه هاي دوخته و در پارس و خوزستان پارچه اي گونا                            شتر، در سوريه پارچه اي ارغواني، در بابل بافته                      
نازك بافته و آماده مي شده است و همه بافته هاي اين سرزمينها در ايران رواج داشته و پارسيان نيز در دوخت جامه                                                   

نوشته اند هنگام غارت گنجينه هاي شاهنشاهان هخامنشي در تخت                      .   هاي خود از اين پارچه ها استفاده مي كرده اند                       
جامه هاي دوخته را شماره نبود و چون سربازان به علت فراواني كاال، چيزها                                  جمشيد به دست سپاهيان الكساندر مكدوني، 

 گرفت و بدين گونه گاهي  را خوب و بد مي كردند از اين رو بر سر پارچه اي نبريده گرانبها، در ميانشان پيكار درمي



 

 

به    . و پاره پاره مي گرديد            جامه هاي زربفت شاهي و بافته هاي گرانبها در دست سربازان با كارد و شمشير دريده                                     
جاست يادآوري كنيم كه در اين دوره كار بافندگي را بيشتر زنان انجام مي دادند و كار مشغوليت بانوان ايراني، بافتن                                                       

ها نيز در دربار ، بدين كار مي پرداخته اند، چنانكه                          پارچه هاي گرانبها و سوزن كاري بود و حتي شهبانوها و شاهدخت                        
همسر خشايارشا پارچه جامه اي شاهنشاه را خود بافته و مي دوخت و به اندازه اي                                  »   آماستريس   « ست هرودوت نوشته ا       

. ها را دلكش و زيبا مي ساخت كه گوي سبقت را از همگان مي ربود پارچه

 جنس پارچه هاي دوره هخامنشي  

ها از پشم و پنبه  و كتان          بيشتر پارچه    از نوشته هاي تاريخ نويسان باستاني چنين دانسته مي شود  كه در دوره هخامنشي                              
بافته مي شده است و اگر مردم ايران تا آن هنگام  از چگونگي پرورش كرم ابريشم ناآگاه بوده اند ليك نخ پارچه هاي                                                  

 چنانكه مي دانيم، پشم جانوران بويژه پشم گوسفند و                   –پشم  .   ابريشم و پارچه هاي ابريشمي در ايران شناخته بوده است                       
شتر يكي از نخستين موادي است كه آدمي براي رشتن و بافتن بكار برده است و چون سرزمين ايران بعلت داشتن                                        بز و   

چراگاههاي فراوان همواره يكي از مراكز گله داري بوده است از اينرو تهيه پشم هاي مرغوب و لطيف براي بافت پارچه                                                      
 منشأ كشت پنبه و سرزميني كه        –پنبه  .   ار معمول بوده است       و قالي و گليم و مخمل هاي پشمي به رنگهاي گوناگون، بسي                     

براي نخستين بار پنبه در آنجا كاشته و بكار رفته است چندان روشن و شناخته نيست، ليك اين آشكار است كه باستان                                     
ز كشت و   ميالدي، هند همواره مرك           1500 سال پيش از ميالد تا        1500زمان ، پارچه هاي پنبه اي بكار ميرفته است و از                     

 ميالدي بر اثر پيدايش يك مدرك باستاني دانسته شد كه                     1930در سال      صنعت و بازرگاناني پنبه ي جهان بوده است               
نزديك به سه هزار سال پيش از ميالد، پنبه در هند بكار ميرفته و از آن نخ و پارچه هاي پنبه يي رشته و بافته مي شده                                            

فت پارچه هاي پنبه اي از هند به ايران و چين و ژاپن گسترش يافته ، رفته                                چنين گمان ميرود كه كشت پنبه و با           .   است 
چنين  .   رفته در اين كشورها نيز كاشتن پنبه و استفاده از الياف براي بافتن پارچه هاي پنبه اي معمول گرديده  است                                              

خته و از آن استفاده كرده            پيداست كه پس از هنديها ، ايرانيان نخستين مردمي هستند كه در آسياي غربي پنبه را شنا                               
اند در صورتيكه در اين هنگام غربيان هنوز پنبه را بدرستي نشناخته و از چگونگي كشت و تهيه آن ناآگاه بوده اند،                                                  

پنبه را   )   371  -  287.   م  .   ق  ( چنانكه گروهي از تاريخ نويسان و يوناني پيش از هرودوت مانند ورون و ته او فراست                                         
. پشم درختي پنداشته است         محصول درختي است در هند، و هرودوت نيز از آنها پيروي كرده آن را                               پشمي ناميده اند كه        

دليلهاي فراوان در دست هست كه نشان مي دهد در زمان پادشاهي داريوش بزرگ كشت پنبه در نواحي باختر و شرق                                              
هائي كه  از پارچه پنبه اي دوخته                 و جامه   ايران رواج داشته است و چون پارچه  هاي پنبه اي لطيفتر و نرمتر از پشم بوده                                 

اي براي دوخت جامه                                              هاي پنبه  است، از اينرو پارچه  هواي گرم بيشتر سازگاري داشته  زير جامه،         مي شده با  ها و 
خواستاران فراوان داشته است و به همين علت كارخانه هاي پنبه ريسي و پنبه بافي در ايران به فراواني بنياد يافته و                                                    

 كتان نيز همچون پنبه از زمانهاي پيش از تاريخ،                    –كتان   . هاي پنبه اي يكي از كاالهاي بازرگاني ايران بوده است                          پارچه    
هايش كاشته شده و سپس از پوست ساقه هاي آن براي                  كشت مي شده است، ليك اين گياه نخست براي روغن دانه                      

 يي روييده   كه كتان نخست در سرزمين هاي مديترانهدانشمندان چنين مي پندارند. رشتن و بافتن استفاده گرديده است



 

 

در كلبه هاي درياچه نشينان سويس كه مربوط به زمان                      .   و سپس از آنجا در اروپا و آسيا و آفريقا پراكنده شده است                         
است و در سالهاي نزديك از زير آب بيرون آمده ، آثار پارچه هاي كتاني بدست آمده است و در زمان                                                »   سنگي نو « 
بهرسان آنچه پيداست در دوره هخامنشي كتان و جامه هاي                       .   اند    بافته   ستان نيز از نخ كتان، پارچه هاي راه راه مي                      با 

 پرورش كرم      –ابريشم    .   ها و پرده هاي رنگارنگ زيبائي مي ساخته اند                    كتاني در ايران رواج فراوان داشته و از  آن جامه                          
ش از تاريخ شناخته بوده است ، عموماً چينيان را نخستين مردمي مي دانند                            پيله و ساختن و بافتن ابريشم از زمانهاي پي                  

كه به پرورش كرم پيله و استفاده از تارهاي ابريشم اقدام كرده اند، گرچه برخي از دانشمندان برآنند كه سرچشمه اين                                                    
 فتن پارچه هاي ابريشمي به زن           در داستانها و افسانه هاي ملي مردم چين پرورش كرم پيله و با                           .   ماده نيز هند بوده است         

مي گويند اين امپراتور كه            .   نام داشته، نسبت داده شده است            »   سي لنغ تشي  « كه  »   هوانگ تي    « امپراتوري افسانه اي چين             
 سال پيش از ميالد مي زيسته است، به امپراتريس خود دستور داد كه در چگونگي رشد و دگرديسيهاي                                     2650در ورود       

اي به پرورش        ز تارهاي آن استفاده نمايد، او مقداري از كرمها را زير چشم گرفته در جاي ويژه                                      كرم پيله بررسي كرده ا          
آنها پرداخت و پس از زماني از چگونگي پرورش و راه استفاده از تارهاي آن براي بافت پارچه هاي لطيف آگاه گرديد و                                     

به انگيزه    وت مردم چين رو به افزوني نهاده                  سپس آن را به مردم كشور خود نيز آموخت، بدينسان در اندك زماني ثر                               
داده در رده خدايانش شمردند و نيز براي اينكه مردم بيگانه از                              »   روح توت     « همين كار بزرگ، مردم چين به ملكه لقب               

راز پرورش كرم پيله و چگونگي پيدايش تارهاي ابريشم آگاه نگردند، از بردن تخم توت و نوغان به كشورهاي ديگر به                                                     
هايي ابريشمي سود مي بردند            جلوگيري كردند، بساني كه تا ساليان دراز مردم جهان با آنكه از ابريشم و پارچه                                    سختي 

ليك از چگونگي پيدايش آن و از راز پرورش كرم پيله ناآگاه بودند و روي همين ناآگاهي چنين مي پنداشتند كه                                                     
اي زير پوست يك گونه درخت و بوته مي دانستند و                    ابريشم از درخت به عمل مي آيد و گاه آن را الياف و رشته ه                             

يا سوسك  )   عنكبوت  ( برخي نيز اندكي به حقيقت كار نزديكتر شده مي گفتند تارهاي ابريشم بوسيله يك گونه تار تن                                  
به منتها درجه ترقي خود رسيده بود             )    پيش از ميالد     1523  –  1027( ابريشم بافي در زمان سلسله شانگ . تنيده مي شود

 سال پيش از ميالد،       140نوشته اند   .    زمان درازي پس از اين هم پرورش و بازرگاني ابريشم در دست چينيان بود                                     و تا  
دختري از امير زادگان چين كه با يكي از پادشاهان آسياي ميانه زناشويي كرده بود پيش از بيرون آمدن از ميهن                                                      

ند و به شهر شوهر خود مي برد و بدينسان سرانجام                خويش در زير گيسوي خود، اندكي تخم نوغان و توت پنهان مي ك                          
اين داستان را درباره             .   اين راز فاش شده پرورش كرم پيله و كشت درخت توت در آن سامان نيز معمول مي گردد                                        

انتقال ابريشم از چين به هند نيز سروده اند و در اينجا گفته مي شود كشت درخت توت و پرورش ابريشم نخست در                                             
به عمل آمد و از آنجا به ديگر جا ها پراكنده گرديد ليك مراجع ادبي سانسكريت اشاره مي كند كه                                      »   پوترا   برهما   « دره    

 سال پيش از ميالد صنعت ابريسشم بافي و پرورش كرم پيله در دره  رودخانه گنگ                                  4000 يا احتماالً     1000از حدود      
 ،، با اين همه     ترتيب  به هر   .   كزي گسترش يافته است       رواج داشته و از آنجا آهسته آهسته به چين و ايران و آسياي مر                            

مردم مشرق زمين راز پرورش كرم پيله را چنان نزد خود پنهان داشته بودند كه ساليان دراز مردم مغرب زمين،  از                                                       
  ميالدي در زمان امپراتوري ژوستي نين، دو تن از رهبانان                            526منشأ ايجاد ابريشم پاك ناآگاه بودند تا اينكه به سال                       

 نسطوري ايراني كه براي تبليغ كيش خود به چين رفته بودند، در بازگشت اندكي تخم توت و نوغان را در داخل 



 

 

عصاهاي خيزران خود پنهان كرده به قسطنطنيه آوردند و به همين سبب امپراتور، آنان را پاداش فراوان داد و از تاريخ                                                        
آن سرزمين رواج گرفت و كم كم به شهرهاي آتن و تب و                      ميالدي كشت درخت توت و پرورش كرم ابريشم در                       552

ناميدند كه به      »   موره   « تورنت پراكنده گرديد ، كشت درخت توت در شبه جزيره يونان چندان باال گرفت كه آنجا را                                         
چنانكه گفتيم چنين گمان مي رود كه در روزگار هخامنشيان، اگر هم ايرانيان از چگونگي                                      .   يوناني به معني توت است        

اند، باري از به كار بردن نخ و پارچه هاي ابريشمين بي بهره نبوده اند و كالفه هاي نخ                                            رورش كرم پيله ناآگاه بوده               پ 
ابريشم كه در خود چين آماده مي شده، با دست مردم سغد و باختر در سرتاسر شاهنشاهي ايران به فروش مي رسيده                                          

ز زمانهاي بسيار باستان و شايد پيش از هخامنشيان، در آسياي                       به تازگي اسنادي به دست آمده حاكي از اينكه ا                      است 
 ميانه به ويژه در سغد پرورش تخم نوغان انجام مي گرفته است و بدينسان ديگري شكي باز نمي ماند كه به كار بردن                                           

لخ و هاي ابريشمي در ايران هخامنشي رواج داشته است و كالفه هاي ابريشم چين و سغد در كارخانه هاي ب                                              پارچه   
همدان  و شوش و بسياري از شهرهاي ديگر ايران به پارچه تبديل مي گرديده است و پارچه هاي ابريشمي ايران كه                                                 

از ديده زيبايي و لطافت و رنگ درخشش                  )   زري   ( گاهي در تار و پودهاي آن گالبتون زر و سيم نيز به كار برده مي شد                             
 .زبانزد يونانيان بوده است

 رنگ جامه هاي پارسي 

ها، با فرهنگ و ذوق ملي و اندازه پيشرفت شهري گري در                         ها و جامه     چگونگي به كار بردن رنگهاي گوناگون در پارچه                     
ميان مردم يك سرزمين بستگي ويژه اي دارد، گذشته از اينها، در برگزيدن رنگها براي جامه يا هر چيز ديگر، عوامل                                                   

اي كه به      هاي  ويژه      گين در يك سرزمين، آداب و رسوم و معني                جغرافيايي، وجود و فراواني برخي مواد و خاكهاي رن                           
رنگها داده مي شود نيز بي تأثير نيست، از اين رو مطالعه و دقت در رنگ جامه هاي مردمان گوناگون، بسياري از                                                      

مثال،   براي    .   رازهاي نهفته را آشكار كرده، اندازه پيشرفت و چگونگي ذوق  مردمان روزگاران كهن را روشن مي سازد                                                
زارها به كار و كوشش مي            مردمي كه در سرزمين هاي سبز و خرم زندگاني مي كنند و در كشتزارها و چمنزارها و شالي                                  

بخشند و يك     اي سرخ و زرد و كبود و رنگارنگ لطف و زيبايي ويژه اي به زندگاني خود مي                                    پردازند، با پوشيدن جامه           
ديد مي آورند، مردماني كه در سرزمينهاي گرم و سوزان زندگي مي                              گونه هماهنگي ميان رنگ جامه و پيرامون خود پ                   

هاي سفيد و بي رنگ سود مي جويند در سرزمينهايي كه مادهاي رنگين همچون روناس و                                   ها و پارچه      كنند از جامه     
اي خود اين      دانه و حنا و نيل و ارغوان به فراواني به دست مي آيد، بي گمان مردم آن سامانها در رنگ رزي جامه ه                                              قرمز  

رنگها را بيش از رنگهاي ديگر به كار مي برند، مردمي كه به رنگها معني هاي ويژه اي مي دهند و از آنها تعبيرهاي                                                  
سفيد را نشانه پاكيزگي و پارسايي، سياه را رنگ اهريمني، سرخ را نشانه خشم، كبود را                                 :   خاصي را اراده مي كنند، مثالً             

هاي خود، روش و آيين ويژه اي به                   دانند، بي گمان در گزينش رنگ جامه     مه نابكاران مينشانه سوگواري، زرد را رنگ جا
پارسيان زمان هخامنشي نيز همچون مردمان ديگر آن دوره، به رنگ جامه هاي خود ارج فراوان مي                                                 .   بندند   كار مي   

 ليك بر خالف مردمان دژ آگاه و              يي پيروي مي نمودند،          نهادند و در برگزيدن و پوشيدن رنگهاي گوناگون از آيين ويژه                            
 يي سبك و جلف كشيده مي شوند، پارسيان  بي فرهنگ و نيمه شهري كه بسان كودكان بسوي رنگهاي اصلي و تا اندازه



 

 

رنگهاي پخته و متين را مي پسنديدند و رنگهاي گرم و شاد را دوست مي داشتند و اين موضوع از رنگ آميزي كاشي                                            
لعابي شوش و چيزها          هويداست                          هاي  بازمانده نيك  زمانها  از آن  ديگر كه  رنگين  در گفتار سوم نيز            .   ي  همچنانكه 

هاي سفيد رنگ و جامه هاي رويين آنان از                   ي استرابون زير جامه هاي ايرانيان از پارچه                        يادآوري كرديم، بنابر نوشته              
 براي نمودن بي آاليشي و پارسايي خود                 رنگهاي گوناگون بوده است و بنابر اشاره ي ديوژن الارتيوس تنها مغان ايراني                                    

ي روشنايي و صفا و پاكيزگي و رنگ اهورايي بود، در                        گونه چون رنگ سفيد نشانه         جامه هاي سفيد مي پوشيدند و بدين          
برابر رنگ سياه كه نمودار تاريكي و زشتي و پليدي است، رنگ اهريمني شمرده مي شد و پارسيان از پوشيدن و بكار                                           

يي داشت، رنگ ارغواني بود و               رنگ ديگري كه در دربار هخامنشيان ارج ويژه                     .    سياه سخت پرهيز داشتند  هاي بردن جامه
مي  »   ميترا  « بگفته پروفسور جاكسون اين رنگ به ميترا منسوب بود و در ادبيات باستاني ايران گلهاي ارغواني را نياز                                                

 به پارس مي آوردند و آنرا از در آميختن امالح زر با يك                             ارغوان رنگ و كاالي گرانبهايي بود كه از فنيگيه                      .   دانسته اند     
هايي كه با ارغوان رنگ              ساختند و به همين علت هم بسيار گرانبها بود و پارچه و جامه                       گونه صدف دريايي كمياب مي           

يژه ي   هخامنشيان بهترين پارچه هاي ارغواني را و                  .   يي داشت    رزي مي گرديد، درخشندگي و شكوه و زيبايي خيره كننده                      
رنگ بود و جامه                                               اين  از  هخامنشي  رسمي شاهنشاهان  هاي  جامه  گردانيده بودند و  ي برخي از      كشور و دربار خود 

چنانكه بيشتر هم گفته      .   گرديد    ها دوخته و آماده مي            شاهزادگان و بزرگان و خلعت هاي شاهي نيز از اين گونه پارچه                           
 بر تن قبايي نيم ارغواني و نيم سفيد كه               … ل نوشته است   شد، گزنفون درباره ي رنگ جامه ي كورش بزرگ در باب                            

 باز هم در جاي ديگر          …  پوشيده بود     … اختصاص به شاه دارد و يك نيم شلواري كه رنگي تند داشت و ردايي ارغواني                             
 ها را    لشگريان به گذرگاهي رسيدند كه پر از گل بود و گردونه                      … :     ي بزرگان لشگر كورش كوچك نوشته است              درباره     

از گل بيرون آرند و چون آنها به كندي كار مي كردند، كورش به بزرگاني كه با او بودند، فرمان داد خودشان اين كار                                                       
دوزي و برخي با طوق و ياره در ميان گلها                     را انجام دهند و آنها جامه هاي ارغواني را كنده با قباهاي عالي و شلوارهاي زر                                    

شاه :    كتزياس نيز نوشته است       … ار را انجام دادند كه هيچ از آنان بيوسيده نبود                      جستند و چنان با تندي و چابكي اين ك             
 كرتيوس روفوس درباره ي جامه ي                  … جامه يي از پارچه هاي گرانبهاي ارغواني بر تن و تاجي بلند بر سر داشت                                 

د، ميان قباي ارغواني             آرايش و زيورهاي داريوش ياد زيورهاي ديگران را از دلها مي زدو                                     … :   داريوش سوم نوشته است        
او از دو شاهين زرين كه بر روي آن دوخته شده بود و يكي بر                            )   شنل( او با گالبتون سيمين مليله دوزي شده بود و رداء                     

همين نويسنده در جاي ديگر در چگونگي حركت لشكر                      روي ديگري افتاده و با نوك خود او را مي زد مي درخشيد                              
خست آتش كه ايرانيان مقدس و جاوداني دانند در يك آتش دان زرين نمودار شد، از                                     ن :   خشايارشا به يونان نوشته است         

پي آن مغان سرود گويان آمدند، پشت سر آنان سيصد و شصت و پنج جوان با جامه هاي ارغواني روان شدند، اين شمار                                           
را مي كشيد به تكاپو درآمد،           برابرست با روزهاي سال نزد ايرانيان، دنبال آنان گردونه خداوند كه هشت اسب سفيد آن                                      

داران اين اسبها، جامه هاي سفيد در بر                  لگام  .   پس از آن اسب سترگ پيكري كه آن را اسب خورشيد خوانند ، نمودار شد                         
گفتيم كه پوشيدن جامه ي ارغواني ويژه ي شاهنشاهان و شاهزادگان و بزرگان                                .   و شاخه هاي زرين در دست داشتند             

يي در بر كند و اگر كسي جز اين              يچ كسي بي دستور و فرمان شاهنشاه حق نداشت چنين جامه                بلندپايه ي كشور بود و ه          
 مي كرد چنان بود كه تاج شاهنشاهي بر سر گذاشته، يا بر او رنگ شاهي نشسته و خود را شاهنشاه خوانده است و اين از 



 

نگيزه است كه در داستان الكساندر مكدوني               ديده ي ايرانيان گناهي بس بزرگ، و كمترين سزايش كشتن بود، و به اين ا
 پارسيان با شگفتي با الكساندر آگاهي دادند كه بسوس كشنده ي داريوش، جامه ي                                … :   با داريوش سوم نوشته اند كه           

 ديگر از رنگهاي خوشايند پارسيان عصر هخامنشي                 ييك !   ارغواني  پوشيده خود را داريوش و شاه آسيا خوانده است؟                           
زديك به آن زرد نارنجي بود چون از ميان هفت فلز كه هر كدام منسوب به يكي از ستارگان هفتگانه                                        رنگ طاليي يا ن      

اي داشت و      معروف مي باشند، طال منسوب به خورشيد بود هم از اين رو رنگ طاليي در ميان رنگهاي ديگر ارج ويژه                                           
ان نوشته اند در واقع همين رنگست و شايد               رنگ زعفراني هم كه برخي آن را مانند ارغواني رنگ ويژه  جامه شاهنشاه                               

و مظهر آن خورشيد برگزار مي شد، جامه هاي زعفراني                      »   مهر « شاهنشاهان در جشن مهرگان كه به نام بزرگ داشت                    
نمونه پارچه هاي نارنجي رنگ دوره                  .   رنگ دربر مي كردند و تاج زرين كه نماينده خورشيد بود بر سر مي نهادند                                

مي توانيم در تن سربازان جاويدان خوزي كه بر روي كاشي هاي رنگارنگ شوش نموده شده                                     )   نرا  گلدار آ    ( هخامنشي را     
و اينك در موزه لوور است ببينيم و حتي از گلهاي آن كه شكل خورشيد را نشان مي دهد، همبستگي اين رنگ را با اين                                            

د و ارغواني و زعفراني يا نارنجي كه                  بجز رنگهاي سفي    .   نيك دريابيم     »   مهر « ستاره روشنايي بخش درخشان يعني مظهر              
شرح داديم در شناسايي رنگهاي ديگر كه مورد پسند مردم عصر هخامنشي بوده تنها مي توان از رنگ كاشي هاي شوش                      
و برخي چيزهاي رنگين ديگر كه از آن زمانها بازمانده است سود جست زيرا تاريخ نويسان در اين باره چيزي ننوشته                                                 

سبز زيتوني،    :   رنگهايي كه در اينگونه آثار به كار رفته عبارتست از                       .   د رنگهاي گوناگون بسنده كرده اند                اند و تنها به يا      
اي، و چنانكه ديده مي شود همه رنگهاي زيبا و سنگيني                     آبي آسماني، فيروزه اي، الجوردي، سرخ تيره، كبود تيره و قهوه                              

گونه از ديده  تركيب پارچه هاي رنگين و                    كار برده بدين       گاهي پارسيان در جامه هاي خود دو رنگ پارچه به                      .   هستند 
ديديم كه گزنفون در كتاب خود جامه كورش را در بابل، تركيبي از رنگ                                 .   اند   هاي خود تفنن كرده         زيبا گردانيدن جامه         

ارچه زمينه     در كاشي هاي شوش نيز از اين گونه قباهاي دو رنگه ديده مي شود كه در آنها پ                                .   ارغواني و سفيد نوشته بود         
اي درآميخته و از اين درآميختن                  سفيد گلدار را با پارچه نارنجي ساده، و پارچه زمينه نارنجي گلدار را با پارچه قهوه                                      

در قباي دو رنگه چنانكه از تصوير آنها نيز پيداست، بخشي از                        .   اند   هاي خود پديد آورده            ها، زيبايي نويني در جامه            پارچه   
.  و پشتك، از پارچه ساده تيره رنگ و بخشهاي ديگر از پارچه گلدار روشن دوخته شده است                                  سينه و چينهاي زير آستين      

بنا به اشارة استرابون، پارسيان رنگ جامه هاي خود را در تابستان و زمستان ديگر گردانيده، در تابستان از پارچه هاي                                                      
» شهري گري   « يي از پيشرفت       ين خود نشانه     و بنفش و در زمستان از رنگهاي گوناگون سود مي جستند كه ا                       )   ؟ ( ارغواني     

هايي كه      ـ نويسنده گفتار چون تا كنون درباره شناختن درست تيره                    1:   پي نوشت  .   در ميان ايرانيان آن روزگار مي باشد                  
پيكرهاي آنها در تخت جمشيد نمايان است، پژوهشي به كار نبرده است، از اين رو در اينجا از نظرات پروفسور اشميت                                                

 ـ 2. هاي گوناگون به جاي هم شناسانيده شده باشند                ها درست نباشد و تيره        ه است، ليك بسا كه اين شناسايي         سود برد   
  بگويد هر يكي را چند آهو         هاي سخت نيكو    چو بيند جامه

  كبودست اين سزاي سوگواران       كه زردست اين سزاي نابكاران    

   دورنگ است اين سزاوار دبيران        سپيدست اين سزاي گنده پيران    

 .    ـ هنوز هم كيمياگران اصطالحاً طال را شمس مي نامند3



                                                             

 پلكان شرقي آپادانا . تخت جمشيد. مردم ماد باال پوش و قبا و شلوار مادي ارمغان آورده اند   
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 پلكان شرقي آپادانا .تخت جمشيد.ارمغان آورده است) شنل(كه  رداء ) ؟(يك تن از مردم كليكيه :  چپ                                                      

 پلكان شرقي آپادانا . تخت جمشيد . باال پوش و قبا و شلوار مادي ارمغان آورده اند ) ؟(نمايندگان مردم كت پتوكه     

 پلكان شرقي آپادانا . تخت جمشيد. ها تيز خود باال پوش و قبا و شلوار ماي ارمغان آورده اندنمايندگان سكا    

 پلكان شرقي آپادانا . تخت جمشيد. ارمغان آورده اند) ؟(قواره هاي پارچه و كالنه هاي ابريشم ) ؟(مردم ايوني      



پلكان شرقي آپادانا . تخت جمشيد. رده اندباالپوش و قبا و شلوار مادي ارمغان آو)؟(ساگارتيها : راست    

پلكان شرقي آپادانا . تخت جمشيد. ارمغان آورده است) شنل(رداء ) ؟(يكتن عرب : چپ           

 
 هاي هخامنشي نقش و نگار پارچه

هاي رنگين     ي نوزدهم هنر و مردم، آنچه درباره ي رنگ پارچه هاي پارسيان آورديم، بيشتر در پيرامون جامه                                               در شماره    
نقش و نگار يا رنگ زمينه ي پارچه هاي گلدار دور ميزد و اينك بجاست چند سخني نيز درباره نقش و نگار و                                        ساده و بي 

ها نيز همچون رنگها، نمودار ذوق و سليقه و نماياننده ي چگونگي آرايش دوستي و حتي كيش و                                   گل و برگ روي پارچه          
ي فراواني دست         ها برازهاي نهفته        توانيم در اين زمينه          يي مي   لعه آنها، تا اندازه          باورهاي مردم آن روزگارست و ما با مطا                    

هاي رنگارنگ و گلدار در             ها و آثار باستاني چنين پيداست كه پوشيدن جامه                ايم، از تاريخ         چنانكه پيشتر هم آورده           . يابيم  
نيز همچون زنان، با شكل گل و برگ و              ميان ايرانيان آن زمان بسيار رواج داشته و حتي پارچه ي جامه هاي مردان                                       

برخي از  پژوهندگان، چنين پنداشته اند كه                   .   جانور و نقوش هندسي يا نقشهاي رمزي ديگر آراسته مي گرديده است                          
ها دوخته يا به شكل        ها يا جامه     ها بافته نبوده، آنها را سپس برروي پارچه                    اين نقش و نگارها و گلبرگها در زمينه پارچه                  

ها كه برروي پارچه هاي آن زمان ديده مي                       يي از نقش     افزودند، ليك خردي و فراواني پاره                     ي از فلز بر آنها مي       هاي   پولك  
ي خود    ها در دستگاههاي بافندگي در زمينه               گرداند كه اين نقش         گمان مي    شود، ما را از چنين پنداري بدور داشته، بي                    

يز از راههاي گوناگون رنگرزي، كه هنوز هم در ايران بكار برده مي                                  ها ن   اي از نقش      ها بافته ميشده و چه بسا پاره            پارچه   
از تاريخ نويسان يوناني، برخي در نوشته هاي خود ، از رنگارنگي و گلداري و راه راهي قباها                                            .     شود، پديد مي آمده است         

اند و    ها به ميان نياورده          و شلوار هاي ايرانيان ياد كرده اند، ليك به هيچ روي سخني از چگونگي شكل اين گلها و نقش                                   
اند، از اين رو مدارك و مطالب ما درباره چگونگي شكل و طرح نقش و نگارهاي پارچه هاي                                           هايي بدست نداده        نمونه  

هخامنشي  بسيار اندك است و با افسوس بايد گفت جز چند نقش و طرح مستند  از نقوش پارچه هاي آن زمان، چيزي                                          
 هاي ديگر ـ در نقش برجسته هاي تخت جمشيد ـ جز در دو جا كه  يان ـ هم چنان تيرههاي پارس جامه.  در دست نداريم



 

 

نقش و نگار و حاشيه دوزي جامه نشان داده شده است ـ بيشتر بي رنگ و بي نقش است، ليك از بي رنگي و بي نقشي                                         
هايي كه در كار        ست، زيرا از نشانه        نقش و نگار بوده ا         ها يكنواخت و ساده و بي          نبايد چنين پنداشت كه در آن زمان جامه               

ها و در و ديوارهاي تخت جمشيد هنگام آباداني، رنگ آميزي شده بوده و رنگ                                     است ليك مي دانيم كه نقش بر جسته          
ها و چگونگي نقش و نگارها و ريزه كاريهاي ديگر، با  رنگ هاي گوناگون نموده مي شده است و سپس كه با                                            پارچه   

ها نيز اين چنين يك رنگ          ن و تابش آفتاب، رنگها از ميان رفته و سنگ نگارها باز مانده، جامه            گذشت زمان و ريزش بارا
ي هخامنشي كه در دست داريم، برخي از مدارك                      هاي دوره       هاي نقش و نگار پارچه          نمونه  .   و يك نواخت گرديده است          

 ي آنها را از كاشيهاي رنگين            يشتر نيست و همه   نمونه هاي مدارك ايراني از هفت گونه ب                  .   يي نيز يوناني است       ايراني و پاره        
هاي ديگر كه نويسنده،          نمونه  .   ايم   يي آثار ديگر هخامنشي بدست آورده               شوش و نقش برجسته هاي تخت جمشيد و پاره             

بر اثر نگرش و پي جويي در پيكره هاي يوناني بدست آورده، نزديك به هيجده گونه است كه سپس چگونگي يكايك                                          
از مطالعه اجمالي اين نقش و نگارها چنين دانسته مي شود كه در آن زمان، بافت نقوش هندسي                                      .   م نمود  آنها را خواهي       

ها، رواج فراوان داشته                و سه بر و چهار بر و بادامي و جز اينها ،بر روي پارچه                         )   چپراس   ( دايره و خطاي شكسته        :   است 
مان هم آهنگي داشته و هم بافتن آنها با دستگاههاي                  ها هم با زيورها و آرايشهاي ديگر آن ز                     است، زيرا اينگونه نقش          

يي از    گذشته از اينها، چنانكه خواهيم آورد، دسته                  .   بافندگي و نقشبندي ساده آن دوره، آسان تر و آسوده تر بوده است                             
ودار خوي     و رمزهاي كيشي و برخي نيز نم           )   سمبل( يي نمادها      ي نشانه هاي پادشاهي، و پاره              اين نقش و نگارها، نماياننده            

هاي دوره هخامنشي،          درباره ي چگونگي نقش و نگارهاي پارچه                 .   رزم جويي و جنگاوري و دليري مردمان آن زمانهاست                        
ها و باورهاي         پيش از همه بجاست بدانيم كه جهان باستان، جهان رازها و نمادها و رمزها بوده است و بيم و هراس                                            

هايي    ي پيدايش رمزها و نشانه             راه جادوگري و كاهنيگري انگيزه                گوناگوني كه درميان مردمان رواج داشته است از                        
ها را خود      اين نمادها و نشانه        .   گرديده كه بيشتر جنبه جادو و طلسم و حرز دارند و يا نمادهاي كيشي و اختر ماري هستند                         

اي بيان و فهمانيدن         مردم بانگيزه ي باوري كه به آنها داشتند و يا گردانندگان دستگاههاي كيشي و فرمانروايي، بر                                           
هاي كيشي و پادشاهي در ميان مردم كه از خواندن و نوشتن بي بهره بودند، رواج داده در همه جا                                                 بسياري از معني      

ها، بر روي بخشهاي گوناگون ساختمانها، ظرفهاي سفالي و                      شناخته گردانيده بودند از اينرو ما از اينگونه نمادها و نقش                           
ي تصويري و گاهي برويه تجريدي و ساده شده و بسيار مي                       ها، گاهي به رويه         ها و پارچه      بافته  فلزي، مهرها گورها و حتي           

ها به راستي يك گونه زبان نوشته است كه با گذشت زمان ، كليد رمز آنها                             اگر نيك بنگريم، اين نمادها و نشانه               .   بينم 
اده كم كم رويه آرايشي به خود گرفته است ليك                    گم و الفباي آنها فراموش گرديده و معنيهاي پيشين خود را از دست د                           

ها و خواست      يي از معني     ها و دانسته هاي ديگر و تجزيه و تحليل آنها، مي توان پاره                          با سنجش و سود جويي از سر چشمه        
هاي پديد آورندگان و سازندگان و بكار برندگان اين نمادها را بدست آورده با شناخت هنگام است كه آشكار خواهد                                                 

ديد كه اين نقش و نگارها كه ما در آغاز آنها را يك نقش ساده آرايشي مي پنداشتيم خود در اصل نشانه  و نمادهاي                                            گر 
ها و پارچه هاي دوره            در آرايش بافته        .   اند   گرفته   يي را بديده مي        هاي ويژه      يي بوده و مردم از بكار بردن آنها معني                    ويژه   

ان ديگر جهان باستان از اين نمادهاي كيشي و پادشاهي و اختر ماري سود                             هخامنشي نيز چنانكه يادكرديم مانند مردم                
 هايي را نيز  ها نموده بلكه معني جسته اند و نيك پيداست كه اين نقش و نگارها تنها براي زيبايي و آرايش جامه



 

 

 

ا در پارچه شلوارهاي بلند           رسانيده است و همچنين برخي از اين نقشها كه نمونه هاي آنها را بدست خواهيم داد، تنه                                مي  
يي نيز در هِردو بكار مي رفته است و به زبان ديگر برخي نقش ويژه قبا نيز                                مادي و برخي نيز در پارچه  قباها  و پاره                   

يكي از نقشها كه بر روي جامه داريوش در تاالر اصلي كاخ داريوش  و جامه خشايارشا در حرم                                        .   براي هر دو بوده است          
لوتوس يك گل و رجاوند            .   مشيد ديده ميشود، گل لوتوس و نقش هاي ساده و سرشته ي آنست                      سراي او در تخت ج         

است كه با مهر پرستي و پادشاهي هم بستگي دارد و از اين روست كه در دوره هخامنشي                                 )   سمبليك( و نمادي     )   مقدس  ( 
مه           جا ايش  ر آ م          در  جا و  ه  هنشا حاشيه                  هاي شا و  نها  و ستو و سيمين  زرين  غرهاي  و سا بخشهاي       ها  ها  بيشتر  بلكه  و   

در نقش برجسته هاي تخت جمشيد بارها ديده مي شود  كه                    .   ساختمانهاي پادشاهي از گل و و ساقه آن سود جسته اند                   
شاهنشاهان هنگام نشستن بر اورنگ شاهي، در يك دست عصا يا چوگان شاهنشاهي و دردست ديگر شاخه اي از گل                                        

و پارسي نيز كه  براي شادباش و درود جشن مهرگان يا نوروز به پيشگاه آنان                                اند و بيشتر بزرگان  مادي             لوتوس گرفته     
پيش از در آمدن آرياييان به سرزمين ايران، درخت انار و ميوه آن                                   .   هايي از اين گل در دست دارند                مي روند شاخه     

كل ساقه و برگ و ميوه ي        نيز باش  )   اشياء  ( همين جايگاه را داشت و از رستنيهاي و رجاوند شمرده مي شد و بيشتر كاچال                          
آن آرايش مييافت ليك در دوره ي هخامنشي يا بهتر بگوييم از حدود هزاره هاي يكم ميالدي كم كم ساقه و برگ و                                               

لوتوس در يوناني         .   گل لوتوس براي آرايش رواج يافت و رفته رفته درخت انار را از ميان بدر برده خود جاي آنرا گرفت                                                 
لوتوس نيمفائي يا       .   ت كه به بسياري از رستنيها و گياهان گوناگون باستاني داده شده است                         در التين يك نام همگاني اس          

هاي مذهبي مصري كمتر ديده مي شود و               نيلوفر سفيد با آنكه در سرزمين مصر فراوان ميرود، ليك در آغاز در نوشته                              
براي نخستين بار لوتوس          .   است چنين پيداست هيچگونه همبستگي ميان اين دو گياه و خدايان پيشين مصري نبوده                              

بادست نفرتوم  كه براي وابسته به سلسله نوزدهم است براي آرايش برگزيده مي شود و نيلوفر آبي بي رنگ نيز پس از                                             
دوره ي يوناني در مصر شناخته مي گردد، ليك برخي از باستان شناسان چنين گمان مي برد كه اصوالً لوتوس از مصر در                     

پيش از در آمدن آرياييان به سرزمين                 .   اكنده شده و خود آن نيز رمز نيل زندگي بخش بوده است                     سرزمين هاي ديگر پر       
نيز  )   اشياء  ( ايران، درخت انار و ميوه آن همين جايگاه را داشت و از رستنيهاي و رجاوند شمرده مي شد و بيشتر كاچال                                            

يا بهتر بگوييم از حدود هزاره هاي يكم                  باشكل ساقه و برگ و ميوه ي آن آرايش مييافت ليك در دوره ي هخامنشي                              
ميالدي كم كم ساقه و برگ و گل لوتوس براي آرايش رواج يافت و رفته رفته درخت انار را از ميان بدر برده خود جاي                                

لوتوس در يوناني در التين يك نام همگاني است كه به بسياري از رستنيها و گياهان گوناگون باستاني داده                                         .   آنرا گرفت     
هاي مذهبي      لوتوس نيمفائي  يا نيلوفر سفيد با آنكه در سرزمين مصر فراوان ميرود، ليك در آغاز در نوشته                                    .   ستشده ا  

. مصري كمتر ديده مي شود و چنين پيداست هيچگونه همبستگي ميان اين دو گياه و خدايان پيشين مصري نبوده است                                     
لسله نوزدهم است براي آرايش برگزيده مي شود و نيلوفر                       براي نخستين بار لوتوس بادست نفرتوم  كه براي وابسته به س                      

آبي بي رنگ نيز پس از دوره ي يوناني در مصر شناخته مي گردد، ليك برخي از باستان شناسان چنين گمان مي برد كه                                          
 ي  در دوره. بوده است» نيل زندگي بخش«اصوالً لوتوس از مصر در سرزمين هاي ديگر پراكنده شده و خود آن نيز رمز 



 

 

خداي آفتاب مصريان بر روي نيلوفر سفيد مي نشسته است و به همين انگيزه                         »   هوروس    « ي نيل،     ها بدره     چيرگي حبشي   
پرستندگان هنگام برآمدن خورشيد با دسته هاي گل لوتوس هندي  از همان آغاز ، و رجاوند شمرده مي شد و در                                              

رودهاي ودا  نام اين گياه سخت گرامي داشته مي شود و در                        در كهنترين س    .   هاي ديني هند، جايگاه وااليي داشت                 نبشه 
نام نيلوفر هندي در سانسكريت  و نيلوفر آبي رنگ  چندين بار                     .   شعرهاي سانسكريت نيز آنرا مظهر زيبايي مي شناسانند               

كه بر روي     ي كتابهاي مقدس برهمنا ،آفريننده پرجاپتي  خود بروي برگ لوتوس                             در ريگ ودا آمده است و بنا به نوشته               
زاده     سان آفريننده برهما هم ازگل لوتوس بوجود آمده و لقب نيلوفر                          جهان آبي قرار داشت پديد آمده است و به همين                   

اصوالً چنين پيداست كه گل نيلوفر  براي آرياييان باستاني ،مظهر پيدايش مينويي و جاويداني بود زيرا نيلوفر                                      . يافته است 
لكشمي همسر  ويشنو ،خداي پرورنده             .   آيد   جنب و جوش پديد مي        ر مردابهاي خاموشي و بي          يي بود كه د      آبي تنها آفريده       

پس از تجديد دوران           .   ،هميشه در ميان گل نيلوفر نشسته يا ايستاده است و يك شاخه ي لوتوس هم دردست دارد                                    
يمنگاه خود برگزيدند         ي خدايان هندي و همسرانشان اين گل را بعنوان تخت و نش                           نيز همه  )   هندوئيسم   ( هندوييگري     

همچنين تنديسه هاي بودا از سده يكم ميالدي ، در ميان گل نيلوفر قرار گرفت و سپس در تبت و جاوه و حتي آسياي                                           
درآمد                          بودا  ه  نشيمنگا بصورت  نيلوفر  گل  نيز  باستاني           .   مركزي  در  لوتوس  گل  بويژه            نقش  هند  نهاي  ترين ساختما

ش دين بودايي رواج لوتوس هندي را در آرايشهاي بودايي در آسيا ، ميدان                                       ساختمانهاي بودايي ديده ميشود و گستر               
ي لوتوس زيز يقوس  است كه يك گياه بومي اروپاي جنوبي است و يونانيان                             لوتوس يوناني از خانواده  . پهناورتري بخشيد 

 رود همان     ت و گمان مي    معروفس   . در آرايش ساختمانها و كاچالهاي خود بيشتر از گل و ساقه اين گياه سود برده اند                                   
چشمه   استخرها و مردابها و          نيلوفر آبي است كه در          همنام و نظير لوتوس هند است در انگليسي بنام                لوتوس ايراني كه        

بويي خوش و ماليم دارد وبا بر آمدن آفتاب باز و با                           هاي ژرف ايران مي رويد و گلي سفيد يا گلي رنگ بزرگ و زيبا با                          
انگيزه مظهر خورشيد است و با ميترا همبستگي دارد و از نمادهاي مهري است و                             ود و بدين    فرو رفتن آن بسته مي ش        

مي پرستيدند از شاخه و        كه به ميترا دلبستگي فراوان داشتند و او را در مهرگان با آيين ويژه و شكوه فراوان                                 هخامنشيان
 كه بيگمان جنبه ي مذهبي و پادشاهي            جمشيد  گل و برگ لوتوس كه نماد ميترا بود ، در آرايش ساختمانهاي تخت                          

هاي   ي جامه    اند و باز بهمين عنوان ، پارچه               زمان ، سود فراوان جسته             هاي ديگر آن       مينويي داشت و بسيار كاچال          
.  ي شاهنشاهان بوده است         ارغواني ويژه          هخامنشي با نقش گل لوتوس آرايش يافته كه پيداست همچون رنگ                      شاهنشاهان   

ي او نيلوفرهاي        داريوش در تاالر اصلي كاخ داريوش در تخت جمشيد پيداست طرح و نقش جامه                                 ي   چنانكه از پيكره      
يي است كه در ميان چنبري قرار گرفته كه خود آنهم با گلبرگهاي لوتوس آرايش يافته است و همين                                          استيليزه شده   

م نيز در نقش و طرح پارچه هاي             گردي و چنبر است كه سپس در زمان اشكانيان و بويژه ساسانيان و حتي پس از اسال                             
در درگاه      « :   ي اين نقشها مي نويسد         پروفسور اشميت در كتاب تخت جمشيد درباره                 .   بافت ايران فراوان ديده مي شود                 

ي شرقي    در بدنه    .   غربي ضلع شمالي تاالر كاخ اثر طرحهاي شايان توجهي كه بر لباس شاه موجود بوده باقي مانده است                                    
باشد بر    ي پايين لباس پادشاه مزين بيك رديف تصوير شير در حال راه رفتن است و مضرس مي                                 در گاه مزبور حاشيه        

باشد مزين     هاي محصور در دايره مي            ي غربي همان درگاه  لباس پادشاه با طرح كلي نقش پرگاري كه داراي نخلچه                               بدنه  
 بدون .  حقيقت نمودار تاج گل باشدگرديده و حاشيه آن دو رديف يك در ميان نيمدايره مي باشد كه ممكن است در



 

 

در  .   شك اينگونه  طرحهاي دقيق از طرف هنرمندان كشيده شده بود كه بعداً نقوش برجسته مزبور نقاشي و رنگ شود                                      
نقش ديگر از قباي خشايارشا در كاخ حرم سرا، باز گل و برگ لوتوس به كار رفته و در آن نيز، طرح ساده شده و جنبه                                                

است   آرايشي به خود          مي نويسد                    .   گرفته  باره  اين  در  اشميت باز  اثر                   « :   پروفسور  درگاه جنوبي  روي بدنه شرقي  بر 
شود و طرح كلي متشكل از نقش           طرحهايي بر لباس پادشاه باقي مانده است يك صف نقش شير بر لبه آستين ديده مي                         

نقوش برجسته شاه در كاخ داريوش               در اين مورد نيز مانند            .   او را فرا گرفته است          »   جبه « بقيه  )   ؟ ( محصور گل سرخ     
طرحهاي   .   طرحهاي مورد ذكر فقط براي راهنمايي نقاش كه موظف به رنگ كردن نقوش برجسته بوده كشيده شده است                                      

مزبور توأم به آثار رنگ كه در تاالر تخت و نماي آرامگاه سلطنتي نقش رستم پيدا شد دليل آن است كه همه يا اغلب                                            
. »  نقش رستم نقاشي و رنگ شده بوده و يا الاقل قصد رنگ كردن آنها در ميان بوده است                               نقوش برجسته تخت جمشيد و

ها نيز به خود پارچه چين پيدا كرده است و از نيمه تا خورده                          ها چين خورده، نقش          در جاهايي كه پارچه         –  1:   پي نوشت  
= »   چارپاز    « زاك كه در آذربايجان به آن                زيك  –  2.   ها ني راز فلز به شكل پولك بود اين كار نشدني بود                    است و اگر نقش  

هاي داريوش و          گذشته از نقش گل لوتوس با نيلوفر آبي كه به سه گونه بر روي جامه                           . دگوين  )   چپ راست   =   چپراز   ( 
 خشايار در تخت جمشيد ديده مي شود و ما در شمارة بيست و دوم هنر و مردم دربارة آنها سخناني نوشتيم، چهار نقش                                          

هاي زمان هخامنشيان از ايران در دست است كه اينك چند سخني نيز دربارة آنها مي                                      ش پارچه   ديگر مربوط به نق        
يكي از نقشهاي شناخته كه بر روي پارچه هاي دورة هخامنشي ديده مي شود نقش قرص خورشيد با هشت پرتو                                     :   نويسيم  

ة سربازان جاويدان خوزي كه               اين نقش بر روي جام         .   به شكل سه بر است كه همه در درون چنبري قرار گرفته است                    
چنانكه پيش از     .   كاشيهاي رنگين آنها در شوش بدست آمده و در موزة لوور پاريس نگاهداري مي گردد، ديده مي شود                                         

هايي كه     اين هم گفته ايم، رنگ زمينة جامه يي كه اين نيزه دارها بر تن كرده اند زرد نارنجي است و زمينة چنبره                                                
 گرده ي خورشيد، سبزـ آبي و پرتوهاي خورشيد كه شماره ي آنها هشت تاست و به شكل                            خورشيد در آن است با خود          

اين نقش نيز همچون گل لوتوس، يك نقش نمادي است                     .   سه برهاي به هم پيوسته نشان داده شده ، سفيد رنگ است                  
چنانكه   ( ك نقطه در ميان آن        افشان يا خورشيد به شكل گرده ي توپر، به شكل چنبر خالي با ي                  ي خورشيد پرتو زيرا پيكره

همگي نماياننده ي خداي فروغ و روشنايي و مظهر و نماد                     )   در نقشهايي كه از مدارك يوناني بدست آمده ديده مي شود                       
نقش ديگري كه باز آن هم بر روي جامة سربازان                      .   است كه در آن روزگاران سخت پرستيده مي شده است                    »   مهر « 

يي است كه در درون آن بر روي يك تپه شكل سه برج كنگره دار نشان داده                                خوزي شوش ديده مي شود چهار گوشه            
دربارة چبود اين نقش دو گمان مي توان برد ، يكي اينكه اين برجها، نمايانندة برج دژهاي جنگي است كه از                                            .   شده است  

هايي است كه آنها هم         كده ها ساخته مي شده، ديگر آنكه اشاره به ساختمانهاي كنگره دار آتش                         باستان زمان بر روي تپه          
براي اثبات اينكه اين نقش نمايانندة برج                  .   ها و بلنديها ساخته شود       بنا بر يك سنت بسيار باستاني مي بايست بر قلة كوه              

آتشكده           يا ساختمان  طرح ساختمان سه                                     دژها  و  بابلي  آثار  از  را  جنگي  دژ  يا  يك شهر  طرح  ينجا  ا در  ينك،  ا هاست 
 210 پيش از ميالد تا       200ني را از روي سكه هاي فرتادارها، ـ شاهان بومي پارس كه از سال                             آتشكده و پرستشگاه ايرا         

ميالدي در آنجا فرمانروايي كرده اندـ مي آوريم تا زمينة سخن از هر باره روشن گردد و جاي تاريكي براي فهم مطلب                                                  
 برج يا سه آتشكدة كنگره دار بر روي تپه، دربارة معني و مفهوم اين نقش مي توان گمان برد كه طرح سه . باز نماند



 

 

و ميترا و اردويسور اناهيتا               )   بغان بغ   ( اشاره به پرستشگاه هاي سه خداي طرف توجه مردمان آن زمان يعني اهورامزدا                                   
ديگر    (  گانه  « است كه   )   بغان  ورجاوند        سه  مقدس   ( »   ي  اند               )   تثليث  مي داده  تشكيل  هخامنشي را  جامة     .   عهد  زمينة 

 از اين پارچه پوشيده اند سفيد است و رنگ تپه سبزـ آبي است كه يك خط كماني سفيد آن را از برجها                                   سربازاني كه     
هايي نارنجي است و        هايي سبزـ آبي و تبه برج مياني نارنجي با كنگره                   جدا مي كند، و تنه برج مياني نارنجي با كنگره                   

مانند   .    و به رديف در زمينة پارچه بافته شده است                  يي محدود شده ، بطور منظم           يي كه با رنگ قهوه        نقش چهار گوشه    
دوره ي هخامنشي كه در بازيريك سيبري بدست آمده و پيكره ي                       )   منسوج  ( نقش اين جامه است، نقش يك تكه بافته ي 

چنانكه ديده     .   باستان شناس روس، در اينجا به چاپ مي رسد                »   رودنكو    « آن براي مقايسه و سنجش نقشها از كتاب آقاي                 
به رنگهاي گوناگون متقارن نقش گرديده و بجاي تپه ، چهار نقش                          مي شود، بر روي اين بافته، بجاي سه برج، پنج برج                      

رنگ زمينة اين بافتة دورة هخامنشي چنانكه                 .   بادامي كه رنگ آنها به تناسب زمينه، جابجا تغيير يافته ، بافته شده است                         
 سياه است، زمينة      ي رنگين كتاب باستان شناس روس ديده مي شود ، عنابي تيره و رنگ برجها سفيد و ماشي و                              در پيكره    

يي كه    زير برجها گاه ماشي با نقش بادامي سياه، و گاه سياه، با نقش بادامي ماشي بافته شده است و خود چهار گوشه                                        
گذشته از نقشهاي نمادي كه شمرديم            .   همه برجها و نقشها در درون آن قرار گرفته ، با رنگ سفيد محدود گرديده است                              

 ي آنها گفتگو خواهيم كرد، خوشبختانه مدرك ديگري در دست است كه نشان مي                           و نقشهاي هندسي كه سپس درباره           
 . ها معمول بوده است        هاي پارتي و ساساني بافتن نقش پرندگان بر روي پارچه                       دهد در دورة هخامنشي نيز همچون دوره                 

ه شده و همراه با        تنها مدرك اين موضوع، نقش پارچه ي شلوار مغي است كه پيكره ي او بر روي برگه ي زريني كند                                      
اگرچه اين مغ كه در         .   برخي آثار هخامنشي از گنجينة جيحون بدست آمده و اكنون در موزة بريتانيا نگاهداري مي شود                                    

حال اجراي مراسم كيشي و باپنام نشان داده ، جامة پارسي بر تن نداد و برخي از باستان شناسان نيز زمان ساخت آن را                                              
ن مي دانند، ليك چون مربوط به ايران است و پيش از زمان هخامنشي بودن او نيز به زيان                                     اندكي پيش از دورة هخامنشيا            

در اين برگه         .   گفته ي ما نيست ، از اينرو مي توان آن را نمونه يي از نقش پارچه هاي ايران دورة هخامنشي بشمار آورد                                              
ا كبوترند ، نقش گرديده كه بي گمان مربوط به               ي كبك ي ي زرين، روي يك لنگه از شلوار بلند مغ ، سه پرنده كه ماننده

هاي دوره ي ساساني به فراواني                  ها و پارچه      نقش پارچه ي شلوار اوست زيرا سپس مانند اين پرندگان ر ا در جامه                              
بودن اين نقش در زمان هخامنشي يا پيش از آن به خوبي پيشرفت هنر بافندگي را در آن زمانها مي رساند،                              . خواهيم ديد

، بافت اين گونه نقش هاي غير هندسي و نامتقارن و پيچيده ، نياز به چيره دستي در نقشبندي و استادي در بافندگي                                          زيرا   
از نقش و نگارهاي هندسي ديگر، نقش              .   دارد و پيداست كه بافندگان دورة هخامنشي بدان پايه و مايه رسيده بوده اند                                   

و خطوط متوازي       )   1( ي پارچه هاي شلوار بود            يسان باستاني ويژه        شطرنجي، نقش راه راه كه بنا به نوشته ي تاريخ نو                    
پهن                                             خطوط  نقش   ، بوده هم  پهلوي  نقطه  گاه سه  و  نقطه  يك  گاه  كه  نقطه  نقطه  نقشهاي   ، بادامي  نقشهاي  با  عمودي 

كه رنگ آنها بنا بر نقش يك تكه آجر لعابي كه در شوش بدست آمده و اينك در موزة ايران                                     )   زيكزاك    ( »   چپراس   « 
هاي   قهوه يي يا سرخ ، آبي، زرد، قهوه يي يا سرخ بوده است، نقش لوزيها و چهار گوشه              : ستان در تهران است به ترتيب با

يي و   هاي گرد و حلقه       تودرتو، نقشهاي مارپيچي و حلزوني و خطوط باريك چپراس و كوكبهاي چهار پر با نقطه و نقش                                     
 ي نقش بته جقه است كه سپس در پارچه هاي ايراني بكار مي  نندهنقش برگ با دمبرگ كه پيش از اين گفتيم بسيار ما



 

 

هايشان در شمارة بيست و دوم هنر و مردم به چاپ رسيده است ، مي              رفت، و چهار خانه هاي نقطه دار و جز آن كه طرح
ز ديدة تاريخ هنر          هاي دورة هخامنشي در اينجا نوشتيم ا                توان نام برد و اين گفتار كه در پيرامون نقش و نگار پارچه                             

1بافندگي در هيچ كتاب و نوشته يي ، نيامده و براي نخستين بار است كه در اين نامه به چاپ مي رسد                                    :   پي نوشت   ـ تا  .   
و نقشهاي سوزن دوزي         )   محـّرمات   ( دوره ي زنديه پارچه ي شلوارهاي بلند بانوان ايراني بيشتر داراي نقش و نگار راه راه      

 .متوازي مورب بود

  ي مغ، بر روي برگه زرين، از گنجينه ي جيحون يكرهپ  

  پارچه شلوار مغ ، از گنجينه ي جيحون نقش  

 )2(اهميت اسب و تزئينات آن در ايران باستان 

بزرگ برساني، آن شهريار          )   دارائي     ( اي ناهيد پاك بي آاليش و توانا، آرزومنديم كه مرا خوشبخت سازي، و به شهر ياري                      
وان و بهره بزرگ برخوردار باشد، و از اسبهاي شيهه زننده، و از چرخهاي خروشنده، و از تازيانه شيبا                                              كه، از خورش فرا         

اينك مرا اي ناهيد بزرگ و             .   ، و از انبار انباشته، و از همه چيزهايي كه از براي زندگي خوب به كار آيد                                    ) تند جنبنده   ( 
از براي     )   مرد دلير     ( الك چهار پا، اين چاالك دو پا                پاك، آرزوي داشتن دو چاالك است، يك چاالك دو پا و يك چا                             

از براي در هم شكستن دو بازوان لشگر فراخ، از چپ به                         )   اسب ( گردانيدن گردونه در پهنه كارزار، و اين چاالك چهار پا                            
ه  دانشمندان و پژوهندگان بزرگ، شرق را گهواره تمدن ناميد                           .  آبان يشت    131 ـ 130فقره   .   از راست به چپ      .   راست   

در آغاز هزاره دوم پيش از ميالد، هنگاميكه                       .   اند، و اين لقبي  است كه مشرق شايستگي داشتن آن را دارا بوده است                            
جهان در تاريكي و ناداني به سر مي برد، در شرق تمدنهاي درخشاني چون تمدن سومر، واكاد، به اوج عزمت خود                                                    

ل پيش از ميالد مسيح بنا گذارده شده بود، حتي امروز نيز به                          آثار اين تمدنهاي بزرگ كه از چند هزار سا                   .   رسيده بود    
اما در همين هنگام تحولي تازه در شرق رخ داد، اين تحول بزرگ كه پديدآورنده تمدن عظيمتري از                                            .   چشم مي خورد     

  تازه، به آنچه وجود داشت گرديد، و تمدن امروزه جهان ما، بر پايه هاي آن قرار دارد، ورود دسته هاي جديدي از مردم



 

 

ها، اجداد مردم          ها كه بودند، و از كجا آمدند؟ هند و اروپائي                      ندو اروپائي      ه .   نام هند و اروپاييان ، به عرصه جهان قديم بود                   
سفيد پوستي هستند كه امروزه در قسمتي از آسيا، مانند ايران، هند و افغانستان و سراسر اروپا زندگي مي كنند و پس از                                            

تحقيقات نژاد شناسي و زبان شناسي نشان            .   ها نيز مهاجرت كردند         به اين قاره      )     ريكا و استراليا     ام  ( كشف جهان جديد      
هاي مختلف در كنار يكديگر زندگي مي               دهند كه، هند و اروپائيان داراي نژاد و زباني واحد بودند، و به صورت دسته                                      مي 

فالت پامير، دشتهاي وسيع سيبري، تركستان، كرانه                    . درباره محل سكونت آنها فرضيه هاي گوناگوني وجود دارد                       .     كردند   
هاي آلماني و لهستاني و اروپاي  مركزي، همگي بنام مسكن اوليه هندو اروپائيها نام برده                 هاي بالتيك، اسكانديناوي، جلگه

روسيه و   هاي جنوبي      رسد، اين است كه مكان اقوام متعدد هند و اروپائي، استپ                         تر بنظر مي    اما آنچه درست      .   شده است  
شواهد باستان شناسي، و كشف تمدن معروف كورگاني                 .   دشتهاي وسيع اوراسي، يعني مناطق بين دانوب و ولگا بوده است                       

آنچه مسلم است آنكه، مردم هند اروپايي در دشتهاي گسترده اي از                             .   ، اين فرضيه را تا حدي تأييد مي كند              ) تومولي   ( 
ه سبب وضع خاص اين دشتها، و نبودن موانع طبيعي ارتباط نزديكي با هم                           شمال رود دانوب تا ارال پراكنده بودند، و ب                         

ها وجود داشت، سبب گرديد كه اختالف زبان بين آنها                        هايي كه بين اين دسته         همين پراكندگي و فاصله         .   داشته اند     
دوم هزاره سوم ق ـ م،           در حدود نيمه       .   داري مي پرداختند          هندو اروپائيان مردمي چادر نشين بودند، كه به گله                       .   پديدآيد    

سنگي، و آغاز عصر فلز، اين مردم توانستند كه اسب را اهلي كنند و به ارابه ببندند و يا از آن به                                          يعني در پايان عصر نو        
هاي وسيع و هواي مساعد آن، اجازه پرورش اسب را به اين مردم مي                                 وجود استپ    .   عنوان وسيله بار كشي استفاده كنند            

البته بشر اوليه، اسب را مانند ساير حيوانات از مدتها قبل به                          .   ها براي رشد اسب بسيار مناسب بود             داد زيرا اين استپ         
اما اولين بار اين          .   شناخت، و از گوشت آن به وسيله شكار و به عنوان غذا استفاده مي كرد                          صورت يك حيوان وحشي مي         

اي از دانشمندان عقيده دارند                 عده  .   وپائيها اهلي شد      سال پيش از ميالد، به وسيله هند و ار              2500حيوان وحشي در حدود           
كه، سرزمين اصلي اسب، كوههاي تيانشان و تركستان است، يعني در همان مكاني كه دسته اي از هند و اروپائيان در                                              

سر در هر حال اسب اهلي شده، ارمغاني بود كه هند و اروپائيان با خود به سرا                               .   آنجا به طور پراكنده زندگي مي كردند                 
اين موفقيت به هند اروپائيان اجازه داد كه، با سرعتي كه تا آن روز در جهان بي سابقه بود به مهاجرت به                                             .   جهان بردند     

از عوامل عمده اين پيروزي، وجود اسب بود كه از آن به عنوان يك حركت سريع                                   .   پردازند، و بر ساير ملل پيروز شوند              
ها را، بايد در حدود اواخر هزاره سوم قبل از ميالد دانست، دسته                                   آريائي    تاريخ آغاز مهاجرت         .   استفاده شايان مي شد      

ورود هند اروپائيان ،            .   هاي مختلف هند اروپائي از را ه هاي گوناگون به جانب اروپا و آسياي صغير و ايران سرازير شدند                                       
هزاره ساله نژاد ازياني و سامي در                 اي پديد  آورد و به فرمانروائي چند                    جهان  قديم را به كلي ساخته، و تحوالت تازه                  

چنانكه ديديم اسب به عنوان وسيله كشيدن ارابه و بار، در اواسط هزاره سوم پيش از ميالد                                         .   آسياي غربي خاتمه داد          
عقيده  .   اما تاريخ استفاده از اسب به عنوان وسيله سواري و جنگي روشن نيست                   . مورد استفاده هند و اروپائيان قرار گرفت

مغولهائي كه متعلق به دسته زبانهاي اورال و اتائي بوده آن، و رمه هاي اسب داشتند،                                    « :   پژوهندگان براين است         بعضي از    
ها   هاي استپ پرورش مي يافتند به نظر مي آيد كه، به كار بردن اسب را در سواري و جنگ به آريائي                                           كه در چراگاه       
بلكه از درياي خروشاني كه، مداوم در حال جنبش و                        .   فت مهاجرت هند اروپائيان، يكباره انجام نگر                    »   . آموخته باشد    

 دسته هاي مختلف مردم هند  .حركت بود، آنها به صورت امواج متعددي، با فاصله مختلف، به حركت در مي آمدند



 

 

در باره سبب مهاجرت اين           .   اروپائي، در زمانهاي مختلف مردم به سرپرستي سركردگان، مهاجرت خود را آغاز كردند                                      
تغييرات شديدي جوي و سردي هوا، فشار اقوام و قبايلي به جزء هند و اروپائيان،                                     .   م فرضياتي مختلفي وجود دارد            اقوا   

اما علت مهاجرت      .   ها آورده شده است         جستجوي مراتع و كثرت جمعيت، هر يك از داليلي است كه براي مهاجرت آرين                            
هاي بزرگ را واژه گون سازد، و امپراتورهاي جديدي بپا                               هر چه باشد، اين امواج مهاجرين توانست، بسياري از حكومت                         

آنها   .   هاي متعدد مهاجرين، به جانب اروپا و آسيا به حركت در آمدند                          گفتيم كه دسته   .   كنند كه به آنها اشاره خواهد شد           
سب كشيده مي    با سرعتي كه تا آن روز به دون سابقه بود، به كمك ارابه هاي خود، كه در حكم خانه آنها نيز بود و با ا                                            

در اينجا مهاجرت       .     شد، به جانب دنياي جديدي، كه قرار بود پايه هاي دول نيرومندي در آنجا بنا شود، پيش مي رفتند                                        
اين مردم داراي تمدن خاص خود                .   آن دسته از هند و اروپائيهائي مورد توجه ماست كه به فالت ايران مهاجرت كردند                                  

ين اقوام به خصوص سران آنها بود، و آنچه بعدها سبب ايجاد سواران و نجيب                                اسب سواري و شكار از عادات ا              .   بودند   
بهر حال آنچه مسلم است، در آغاز هزاره                 .     ها بود    زادگان و باالخره زندگي اشرافي گرديد، نتيجه مستقيم تمدن آريائي                             

اين دسته از     .   س متمركز گرديدند       ها، از راه قفقاز وارد غرب شدند، و در نواحي زاكرو                             م دسته اي از اين آريائي            . دوم ق     
ها كه مردمي آسيائي بودند در آميختند، و حتي توانستند طبقه حاكمه اي تشكيل دهند،حكومت             سواران به زودي با كاسي

مراتع و چمن زارهاي نواحي زاكروس، و مركز لرستان جديد، محل مناسبي بود براي پرورش اسب،                                          .   را به دست گيرند      
اين طبقه حاكم جديد، توانست كه دامنه متصرفات خود را از                        .    جديد به اين سرزمين آمده بودند             كه به وسيله مهاجرين       

. طرف شمال و شرق توسعه دهد، و به زودي مناطق جديدي را از جمله همدان و اطراف آن را زير تسلط خود در آورد                                                   
باين   .   االخره حكومت بابل را ساقط كرد            نفوذ و قدرت اين دولت نيرومند كه تحت رهبري اقليت آريائي اداره مي شد، ب                                  

ترين تسلط     اين دراز مدت        .     م بر بابل حكومت كردند         .    ق  1185 تا  1760 سال يعني از سال     576ها مدت     ترتيب كاسي   
مقدار زيادي آثار برنزي از اين دوره در مناطق مختلف لرستان به دست آمده كه مي رساند،                                      .   النهرين بود      خارجي بر بين     
در بين اين اشياء مجسمه  اسب سوار            .   ين منطقه سواراني ماهر بودند و به كار پرورش اسب مي پرداختند                          مردم ساكن ا     

دهنه مالبند و تزئينات مربوط بساز و برگ اسب، كه با نقوش حيوانات مختلف از قبيل اسب و بز كوهي و ساير حيوانات                                          
مراتع و چمنزارهاي وسيع، و دامنه هاي پر آب و                      .   ود و موجودات اساطيري و انسان تزئين شده است، فراوان ديده ميش                             

تا جائيكه آنها اسبهاي مورد نياز ارتش هاي  بابل و آشور، و ساير                           .   علف، سبب رونق پرورش اسب، در بين آنها گرديد                    
ر هزاره     عالوه بر آثار برنزي لرستان، مجسمه سفالي اسبي از آثا                    .   كردند    كشورهاي آسياي غربي و حتي فينقيه را تأمين مي                

هاي اطراف نقاشي شده         نزديك ماكو پيدا شده، كه بر پشت آن، شكل زين و برگ با نقوش حيوان و ريشه                                .   م . دوم ق    
باشد به نظر ميرسد جل اسب از         هاي سينه بند و افسار اسب با وضع بسيار نمايان و هوشمندانه نمودار مي                           است و تسمه   

با توجه با      .   جنس چرم است كه قبالً بريده، و روي جل دوخته شده است                    جنس نمد، و اشكال تازي و پرندگان و گلها، از                    
ها به فالت ايران آورده شده، بايد چنين تصور كرد كه، اين مجسمه سفالي از                                اينكه، است براي اولين بار بوسيله آريائي                  

و شايد  متعلق      .   يران شده اند      آثار اولين دسته از مهاجرين آريائي است كه از راه شمال درياي خزر و قفقاز وارد فالت ا                                        
م، لوحه     . اثر ديگري مربوط به اسب و متعلق به هزاره دوم ق                     .   به همان اقوامي باشد كه در نواحي لرستان ساكن گرديدند                     

 . بدست آمده) آذربايجان غربي(مفرغي چكش كاري شده اي است كه شايد يراق تجملي اسبي جنگي بوده، در سلدوز 



 

 

در اواخر هزاره دوم يعني مدتي پس از زمانيكه آثار برنزي لرستان نشان                                   .   ش اسب ديده ميشود      روي اين لوحه نيز نق         
حكايت از تحوالت       )   گورستان ب    ( ميدهد، اقوام آريائي از راه قفقاز به ايران وارد شده اند، آثار مكشوفه از تپه سيلك                                          

آمده، و در گورها تعداد زيادي اشياء آهني و                      در طرز تدفين اموات تغييراتي پديد                .   جديدي در داخل فالت ايران ميكند               
از  .   .   اي از ساز و برگ، شامل لگام و اشياء ديگري، براي آراستن سر و سينه اسب ديده ميشود                                  مفرغي، از جمله مجموعه         

هاي كشف شده از سيلك نيز، مي توان             روي مهره     .   همان زمان است كه نقش اسب بر روي ظروف سفالي ظاهر مي گردد                       
به اين ترتيب قطعي است كه، در اواخر هزاره دوم پيش از ميالد، دسته ديگري از                                      .   سوار را مشاهده كرد          نقش اسب   

آنها سواراني بودند كه به تزئين اسبهاي خود عالقه فراواني داشتند، اشياء بدست آمده كه                                   .   ها وارد ايران شده اند             آريائي    
مجسمه نقوش اسب ديگري، متعلق به سده           .   ه اين موضوع است      تعداد زيادي از آنها كه جنبه تزئيني دارد، نشان دهند                          

و نقوش اين جل عبارت است از گراز               .   هشتم پيش از ميالد در كشفيات شوش بدست آمده، كه داراي جلي است از نمد                           
عالوه بر جل نقش دار، مجسمه داري پيش سينه اي نيز مي باش، كه با نقش مرغ ماهيخوار تزئين                                        .   و مرغ ماهيخوار        

نقوش اين جل و پيش سينه نيز، بايد از جنس چرم باشد كه بر روي نمد دوخته اند بنابراين آراستن جل و زين                                         .   يده  گرد  
اثر ديگري كه نقش اسب و         . و برگ اسب با قطعات بريده شده از چرم، از هزارن سال پيش در ايران متداول بوده است                                       

هاست، كه مركز حكومت آنها،          ) مانا  ( اين ظرفها متعلق به  . استگردونه بر آن ديده ميشود، كاسه زرين و جام نقره حسنلو
م، در    . ها كه بنظر ميرسند در اوايل هزاره اول ق                  ) مانا    (  . در جنوب درياچه اروميه قرار داشته، و از قبائل آريائي بوده اند                                 

داشته اند، و باالخره حكومت             اين ناحيه متمركز شده اند، بطور دائم در ميان فشار دو دولت نيرومند، آشور و اوراتور قرار                                    
مجله نقش و نگار      .   ( ها بعد جزء حكومت ماد شدند         ) مانا  ( م، بوسيله هجوم خارجيها از ميان رفت                .    ق 800آنها در حدود        

از آثار ديگري كه در حفريات اخير بدست آمده، و نقش اسب روي آن                               )    كاسه زر سه هزار ساله حسنلو        1338ـ6ش  
مي  .   م . قدمت اين جام طال نيز در حدود قرن هشتم ق                 .   ه در چراغعلي تپه گيالن است          ديده ميشود، جام طالي كشف شد           

ها به هر جا كه قدم گذاشتند، اسب نيز همراه آنها، يا بوسيله اقوامي كه در اثر تماس و                                      چنانكه گفتيم  آريائي       .   باشد 
ها   النهرين بوسيله كاسي       سب به بين  ا .   ها با اسب آشنا شده بودند، به سرزمينهاي دور دست جهان رفت                       نزديكي با آرين       

با آنكه از     )   م .  ق 2123ـ2081( ها با اسب آشنا نبودند و حتي در قوانين همورايي                    ها، بابلي     قبل از هجوم كاسي      .   برده شد   
تاريخ     .   ساير حيوانات نامبرده شده، نام اسب ديده نمي شود، و ارابه هاي بابلي بوسيله گاو و ساير حيوانات كشيده ميشد                                           

ها اين حيوان جديد را كه از جانب شرق و از                      بابلي  .   باشد .   م . النهرين بايد در اوايل هزاره دوم ق                       ن اسب به بين   رفت  
ها، يعني     دسته ديگر آريائي       .   مي گفتند  »   خر كوهي   « يا  »   خر مشرقي   « كوههاي زاكروس به سرزمين آنها وارد شده بود                      

اسب بوسيله پايه گذاران سلسله شانگ             .   م .  ق 1700ر حدود سال      د .   ها، اسب را به آسياي صغير بردند            ها، و ميتاني      هيتي 
قبل از آنها مصريان با اسب آشنا نبودند، و در نقوش                    .   ها انجام گرفت       بردن اسب به مصر بوسيله هيكسس         .   به چين رفت    

ودند، بلكه از      ها عقايد مختلفي اظهار شده، ولي قطعاً آنها آريائي نب                    درباره نژاد هيكسس         .   مصري تصوير اسب ديده نميشد         
هجوم  .   هاي مهاجر، اسب را شناخته و مورد استفاده قرار دادند                          آسيائيها بودند كه، در اثر مجاورت و تماس با آريائي                         

ها در آناتولي،         استقرار هيتي    .   ها در آسيا بوجود آمده بود             ها را بايد نتيجه تحوالتي دانست كه در اثر تسلط آريائي      هيكسس
 ها را ناچار به ترك سرزمينهاي خود  خره هوريها و ميتاني ها در مناطق مختلف آسياي صغير، ساميو باال. كاسيها در بابل



 

 

اين مهاجرين در دلتاي شرقي مسكن گرفتند، و به آساني توانستند بر مصر كه                             .   و رفتن به طرف كنعان و مصر كرد             
ارايه آنها كه بوسيله اسب           .   ر مصر برتري داشت      تجهيزات آنها از نظر نظامي ب           .   گرفتار اختالفات داخلي بود مسلط شوند              

ها اقتباس كرده بودند، و براي                 اين وسيله جنگي را آنها از آريائي                .   كشيده ميشد وسيله قاطعي براي پيروزي آنها بود                    
هجوم خود را آغاز كرده بودند باالخره بوسيله                       .   م .  ق 1730ها كه در حدود         هيكسس .   مصريان سالحي وحشت آور بود           

. به همين ترتيب اسب به هند و يونان رفت             .   مؤسس سلسله هجدهم از مصر اخراج شدند    ) م. ق1558ـ1580(س آهموزي
. قرنها پس از ورود اسب به ايران، ايرانيان اسب را به صحراي عربستان بردند و از آن پس اسب عربي معروف گرديد                                                   

. بع امپراطوري هخامنشي سوار بر شتر مي جنگيدند               رفتن اسب به عربستان، بايد پس از هخامنشيان باشد، زيرا اعراب تا                           
اين مهاجرين برعكس مهاجرت          .   در آغاز هزاره اول قبل از ميالد، امواج ديگري از مهاجرين آريائي، متوجه ايران شد                                            

 چه اين بار اقوام آريايي در اقوام بومي                       .    سال قبل از آن واقع شده بود، توأم با پيروزي بود                         1000اوليه كه در حدود          
شعبه شرقي  « .   راهي را كه آنها انتخاب كردند، همان جاده هاي قديم، يعني قفقاز و ماوراءالنهر بود                                          .   مستهلك نشدند   

ايرانيان كه از ماوراءالنهر آمده بودند، نمي توانست به طرف هنر و كش گسترده شود، زيرا همه ناحيه رخج و پنجاب، در                                                   
تاده بود، و آنان در دوره مهاجمه قديم هند و ايرانيان، در آن حدود مستقر                                    دست شعبه خواهر آرياييان ـ هندوان آينده اف                  

واردان مجبور بودند به سوي نجد ايران، در طول جاده طبيعي كه از بلخ به طرف قلب ايران                                           بنابراين تازه       .   شده بودند    
اي جديدي از قبيل بابل          ايرانياني كه در طول كوههاي زاكروس حركت مي كردند، با تمدنه        » پيش مي رفت حركت كنند

. اين كشورها كه هر يك داراي تمدني بودند، در حكم سدي ايرانيان را متوقف ساختند                                   .   و آشور، اورارتو مواجه شدند               
دره هاي وسيعي كه مسكن ايرانيان گرديد، مراتع خوبي براي تربيت اسب، و استخراج مواد معدني به خصوص صدور                                              

بعالوه كوه نشينان زاكروس كه طبقه جنگجويان آن رو به                         .    فراواني به آنها  داشت          آهن بود، كه امپراطوري آشور نياز                 
طي قرنها    .   اين عوامل سبب تجاوز دولت آشور نسبت به ايران گرديد                       .   زيادي بود، خطري براي آشور به شمار مي رفت                    

ا زير تسلط آورد، اما موفقيتي              زد و خورد كه همراه با قتل و غارت و سوختن و اسارت بود، آشور كوشيد كه اين منطقه ر                                  
در اينجا بود كه آشور ناچار براي آنكه بتواند، با سواران جنگجوي ايران برابري كند، سواره نظام ايجاد                                                  .   حاصل نكرد   

آشور فاقد     .   م .  ق 860كرد، و اين در حقيقت ايرانيان بودند كه آشور را،  وادار به تشكيل سواره نظام كردند، زيرا تا سال                                     
.  ق 713حتي سارگن دوم در سال          .   چنانكه گفتيم مهاجمات آشور بر عليه ايران، مدتها به طول انجاميد                       .   ظام بود   سواره ن    

اگر چه تالش فرورتيش          .   اما اتحاد ماد به زودي در ميان ديااكو، و پسرش فرورتيش عملي گرديد                                 .   بر ماد مسلط شد    .   م 
انه بر اثر ضعيف شدن مادها، سكاها به صورت مهاجرين                  براي كوتاه كردن آشور به پيروزي منجر نشد، و حتي بدبخت                         

اما او در ايجاد قواي منظمي براي دولت ماد                      ) .   625ـ 653( تازه به شمال ايران وارد شده بودند، بر مادها مسلط شدند                          
ولين   اصالحات نظامي او در زمان هوخشتر ا                .   بسيار كوشيد، و دسته هاي منظم سربازان از جمله سواره نظام ايجاد كرد                             

اين سواران از كودكي به اسب سواري، و تيراندازي و قيقاج زدن                      . پادشاه ماد بود، كه سواره نظام ماهر و منظم ايجاد كرد
هوخشتر از تسلط سكاها استفاده كرد، و روش جنگي آنها را                        .   مانند سواران پارتي چند قرن بعد عادت كرده بودند                         

پس از اصالحات نظامي، هوخشتر توانست سكاها را                 .    سواره نظام انتخاب كرد          آموخت، و مربياني از بين آنها براي تعليم                 
  با كمك بابل، نينوا را 612هوخشتر در سال . در همين زمان نيز پارسها مطيع ماد گرديد. از كشور ماد اخراج كند



 

 

سواره نظامي نيرومند         درباره اصالحات نظامي هوخشتر گفتيم كه، او                   .   تصرف كرد و به حكومت جبار آشور پايان داد                    
اسبهاي اين سواره نظام چنانكه همه مورخين قديم نوشته اند، از اسبهاي مشهور نسائي تشكيل مي                                 .   براي ماد ايجاد كرد          

درباره محل شهر نسا يا نيسايه كه اسبهاي، نيرومند و زيبا و تند رو داشت، و شهرت آن در سراسر  جهان كهن                                          .   شد
جمعي مكان آن را در خراسان دانسته اند، و                   .   دانها نظريات مختلف اظهار مي دارند                و جغرافي    پيچيده بود، تاريخ نويسان،             

از نساهاي     .   گمان دارند كه همان نسائي است كه پايتخت اشكانيان بوده، و در مرز كنوني ايران و تركستان قرار دارد                                               
ساي مركز پرورش اسب، در ماد قرار داشته و                   اما بدون شك، ن       .   ديگر نيز در فارس، كرمان، افغانستان نيز ياد شده است                      

من، با    :   چنانكه داريوش بزرگ در كتيبه بيستون درباره خلع بردياي غاصب چنين مي نويسد                               .   نزديك همدان بوده است          
همراهي چند تن از يارانم، آن گماتاي مغ را، و مردان و سران و پيروانش را كشتم، دژيست به نام سيكيه هوتي در                                                      

. در آنجا من او را كشتم و شهريار را از او باز ستاندم و به خواست اهورامزدا شاه شدم                                        )   ماد  ( نام نيسايه     سرزميني به    
بعضي از پژوهندگان عقيده دارند كه نسا در لرستان واقع است، و كاسي ها اسبهاي خود را در دشتهاي پهناور نسا تربيت                                    

در نزديكي همدان بوده، نساهايي ديگر در ايران وجود داشته،                             بهرسان به نظر مي رسد كه به جز نسايي كهع             .   مي كردند    
ولي اسبهاي مخصوص شاهنشاهان ماد و هخامنشي از ميان اسبهاي نساي                       .   كه اتفاقاً در آنها نيز اسب پرورش مي دادند                    

  اسب پرورش داده مي          160000ها، در نسا       مورخين مي نويسند، كه هنگام سلطنت هخامنشي             .   همدان انتخاب مي شد       
به  .   اين ارقام را كليه مورخين با كمي تغيير ذكر كرده اند                       .    رسيد 60000ولي هنگام هجوم اسكندر تعداد آنها به               .   شد

به كمك همين اسبهاي     .   اين ترتيب وسعت اين دشتها و مراتع و توجه ايرانيان را به پرورش اسب مي توان درك كرد                                        
 هخامنشي، امپراطوري عظيمي را از سه قاره آسيا و اروپا و افريقا                               زيبا و نيرومند بود كه، جنگجويان ايراني، در زمان                         

در اوستا مي بينيم كه چگونه، گروهي از                .   خوريم    و گردونه برمي       )   اسپ ( در اوستا نيز مكرر به نام اسب            .     تشكيل دادند     
گردونه     «  را مي بينيم كه      ) ايزد فروغ و پيكار و پاسبان عهد و پيمان                ( از جمله گردونه مهر          .   ايزدان بر گردونه مي نشينند            

اش زرين و با زينتهاي گوناگون آراسته است، اين گردونه را چهار اسب سفيد يك رنگ جاوداني،                                          زيبا و همواره رونده           
اين چهار    .   سم هاي پيشين آنها زرين و سم هاي پسين آنها سيمين است                .   كه از چرا خور منوي خورش يابند مي كشند                 

از جمله گردونه         .   ديگر ايزدان نيز، داراي گردونه هاي زرين و اسبهاي تيز تك بودند                                 .   شده تكاور به يوغ گرانبها بسته           
هاي زركوب بسته شده بود، كه تندتر از باران و ابر، و تيزتر از، مرغهاي پران، و                                        ايزد سروش، به چهار اسب سپيد با سم           

از براي ناهيد،        « .   ها ياد شده است      سب نيز در يشت    از قرباني كردن ا     . كرد شتابنده تر از، تير از كمان رها شده حركت مي
صد اسب، و هزار گاو، و ده هزار گوسفند فدا كرد و از او درخواست كه در                                 )   البرز   ( هوشنگ پيشدادي، در باالي كوه هرا                

يل كشور ايران و آراينده پادشاهي، كيخسرو، در كنار درياچه ژرف و فراخ                                         . همه كشورها بزرگترين پادشاه گردد                
صد اسب، و هزار گاو، ده هزار گوسفند فدا ساخت، و درخواست كه در سراسر كشورها بزرگترين                                       )   اروميه    ( ست چيچ 

در اوستا به اسب اهميتي فراوان داده شده، و براي معالجه و خوب نگهداري اسب نيز دستوراتي ذكر                                               .   شهريار شود   
ر آثار عهد هخامنشي، اولين اثري كه نام اسب در آن                      د .   ترين حيوانات به شمار آورده است               گرديده، و آن را از برگزيده                

جد داريوش بزرگ است، كه در تپه هگمتانه بدست آمده                     . )   م .  ق 615ـ 640( به چشم مي خورد، لوحه زرين آريارامنه                   
 آريارمنه شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پسر چيش پش شاه، نوه هخامنش، : متن اين لوح به قرار زير است. است



 

 

اهورامزدا آن را به من              .   اين كشور پارس كه من دارم و داراي اسبهاي خوب و مردم نيك مي باشد                               :   امنه شاه گويد    آري   
اما جمعي از     .   از مرحمت اهورامزدا من شاه اين كشورم آريارمنه شاه گويد اهورامزدا مرا ياري كند                                         .   عطا فرموده است       

كنند، و عقيده دارند، اين لوح پس از                    نوشته شده باشد ترديد مي       دانشمندان، در اينكه اين لوح در زمان خود آريارمنه                            
 در كتيبه بيستون نيز چند بار از اسب و سوار نام برده                     . سلطنت خشايار شاه از نظر مصالح خانوادگي ساخته شده است                   

، نام   هاي عهد هخامنشي نيز، از جمله سنگ نبشته داريوش بزرگ در تخت جمشيد                             در ساير سنگ نبشته    .   شده است  
است                     ذكر گرديده  ايران  كشور  است              .   اسبهاي خوب  قرار  اين  از  نبشته  اين سنگ  او                :   متن   ، اهورامزدا است  بزرگ 

اين   :   بزرگترين خدايان است، او داريوش را شاه كرد، او شاهي را به او داده است، با ياري اهورامزدا داريوش شاه گويد                                                         
به لطف اهورامزدا او از جهت               .   داراي اسبان خوب و مردان نيك است                است كشور پارس كه اهورامزدا به من داده، زيبا،                         

ها، و الواح سيمين و زرين، و حتي كتيبه هاي گلي                    به طور كلي، در بيشتر كتيبه         .   كارهايش، داريوش از هيچ دشمن  نترسد               
ستايي، واژه اسب به         در زبانهاي فارسي باستان، و او              .   عهد داريوش بزرگ،  نام اسبهاي عالي كشور ايران ديده مي شود                            

دارنده     ( گرشاسب  :   از آن جمله      .   از تركيب اين كلمه نامهاي فراواني ساخته شده است                  .   صورت اسپ به كار برده مي شد          
، و  ) دارنده اسب فربه        ( ، تهماسب   ) دارنده اسب نر       ( ، كشنسب   ) تند اسب  ( ، لهراسب    ) دارنده اسب با ارج          ( ، ارجاسب     ) اسب 

ايران باستان همانگونه كه براي خود               . د ديگري است، از اهميت اسب در ايران باستاناين خود مور. بسياري نامهاي ديگر
چنانكه گفتيم با اهلي       .   و خانواده خود از اهورامزدا نيكي طلب مي كردند، براي اسب خود نيز نيرومندي مي خواستند                                          

از جمله     .   ركزي پديد آمد      شدن اسب تحوالت جديدي در زندگي مادي و معنوي مردم هند و اروپايي ساكن آسياي م                                   
از آن زمان كه آرياها سواري بر اسب را آموختند،                        .   اين تحوالت پديد آمدن لوازم مربوط به اسب، و اسب سواري بود                             

پوشيدن شلوار از جمله اين تغييرات بود، چه سواري لباس جديدي را كه متناسب با                               .   تغييراتي در پوشاك آنها پديد آمد             
تن شلوار كامالً براي مردم سواركار ضروري به نظر مي رسيد بي شك اين پوشاك جديد را                                دوخ   .   آن باشد الزم داشت        

اولين دسته از هند اروپاييان كه در غرب، يعني قاره اروپا شلوار                             .   ( بايد از پديده هاي تمدن اسب داري و آريايي دانست                        
 زين و برگ، و دهنه و ركاب و جز آن به                     : عالوه بر پوشاك، لوازم مربوط به خود اسب مانند                      )   پوشيدند، سلتها بودند      

عقايد گوناگون دانشمندان درباره پيدايش زين و                       .   تاريخ پيدايش زين را نمي توان قطعاً تعيين كرد                   .   تدريج پديد آمد       
محتمالً اسب از ابتدا حتي قبل از            « به نظر نويسنده كتاب سير تمدن           .   برگ، و ركاب و مهميز تا حد زيادي مبهم است                   

هايي كه ساخته      مي توان حدس زد كه نخستين زين            .   خ، در فالت مغولستان براي كشيدن بار به كار مي رفته                      پيدايش چر    
هاي مخصوص حمل بار يا نوعي پاالن بوده، و اولين سواراني كه بر پشت اسب آمدند، كودكان كوچكي بوده                                             شده، زين    

 دارد كه زين چوبي كه با پاالن باركشي چندان                     احتمال   .   اند كه در موقع حركت اردو، روي بسته هاي بار مي نشستند                          
ليكن از تاريخ  ظهور آن اطالع موثقي در                  .   تفاوت فاحشي نداشت، و مهميز نيز از اختراعات مردم اين ناحيه بوده باشد                               

دست نيست، جز اينكه مي توانيم بگوييم، محققاً مهميز پس از زين چوبي روي كار آمد، و نام هر دوي آنها  فقط به                                                
براي شناختن چگونگي ساز و برگ اسب و             .   صله نسبتاً كوتاهي قبل از ميالد مسيح در اسناد تاريخي ذكر شده است                        فا 

چنانكه   .   تزئينات آن در دوره سلطنت مادها، عالوه بر نوشته اي مورخين، سنگ نگارهاي موجود راهنماي خوبي مي باشند                                         
 . تن چمنزارها و مراتع داشت، مركز پرورش اسب گرديده بودگفتيم سرزمين ماد به سبب موقعيت خوبي، كه از نظر داش



 

 

 

مادها اين اسبها را كه خود           .   و اسبهاي نسايي كه قبالً نيز درباره آن و محل تربيت آنها گفتگو كرديم شهرتي بسزا داشت                              
سمه هاي دهنه و گردن و         استعمال دهنه طال، و آراستن ت           .   از نظر جثه و هيكل زيبا بودند، با تزيينات فراواني مي آراستند                          

با  « چون استياك جد كوروش          :   گزنفون در كوروش نامه مي نويسد              .   دار، در ماد معمول بود             سر اسب با قطعات طالي نقش 
را نيز بر اسب ديگري با لجام طال به مانند مركب خود مي برد و به تفرج                           )   كوروش    ( اسب به محلي عزيمت مي كرد، او            

اي اسب در ماد، امري عادي بود، و براي اسبها معموالً جلهاي زربفت يا قاليچه، كه هر                                   زر دوزي كردن جله            . مي پرداخت     
در يك نقش آشوري كه يك نفر مادي اسبهايي به عنوان هديه به دربار                             .   دو غالباً   نقش دار بودند به كار مي بردند                    

هاي سر اسب با گلهاي       تسمه .    پيداست  برد، تزئيناتي كه مادها براي اسبهاي خود به كار مي بردند به خوبي                              سارگن مي   
در  .   احتماالً زرين تزيين شده، و تسمه گردن نشان مي دهد كه، اسب داراي پيش سينه است كه بايد از جنس قالي باشد                                       

متأسفانه اطالعات كمي كه از          .   اين دوره از زرين و ركاب اثري  ديده نمي شود، اما در نقوش مادي شالق وجود دارد                                            
اما از دوره هخامنشي، كه در               .    دست است، اجازه نمي دهد كه بتوان در اين باره گفتگوي بيشتري كرد                             دوره مادها در         

: پي نوشت .كند واقع دنباله همان دوره ماد است، آثاري بيشتري در دست است، كه تا حدودي اين كمبود را جبران مي
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مقاله فرشها، و پارچه هاي ايراني ـ آقاي سيد محمد تقي مصطفوي . گزارشات باستان شناسي ـ مجله سوم – 2

 كتاب ايران از آغاز تا اسالم ـ دكتر گيرشمن ـ ترجمه آقاي دكتر معين – 3

 ـ كتاب ايران از آغاز تا اسالم ـ دكتر گيرشمن ـ ترجمه آقاي دكتر معين 4
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آقاي سيد محمد تقي مصطفوي ) لوح نبشته هاي سيمين و زرين از شاهنشاهان هخامنشي (8 ـ مجله نقش و نگارـ ش 8

امه ـ گزنفون ـ ترجمه مهندس مشايخي ـ كوروش ن10 ـ كتاب سير تمدن ـ رالف لينتون ـ ترجمه پرويز مرزبان 9

. م.سده هشتم ق) از نقوش آشوري(نقش برجسته يك مادي  : 7شكل         



) 3از گزارشهاي باستان شناسي ج . (م. مجسمه سفالي اسب ـ شوش ـ سده هشتم ق : 6شكل         

 )دكتر گريشمن. از كتاب ايران (.م.قطعات ساز و برگ اسب ـ سيلك ـ هزاره دوم ق : 5شكل                

) 3از گزارشات باستان شناسي ج ـ . (م.مجسمه سفالي اسب ـ ماكو ـ هزاره دوم ق : 4شكل           

. م.دهنه برنزي اسب ـ لرستان ـ هزاره دوم و اول ق : 3شكل      

م. دهنه ي برنزي اسب ـ لرستان ـ هزاره دوم واول ـ ق             

 دهنه برنزي با مجسمه اسب سوارـ لرستان        

گفته شده،                                                       بسيار  جهان،  و  ايران  تاريخ  در  او   اهميت  و  بشري،  رسالت  درباره  كه سخن  بزرگ،  كوروش  ظهور  با 
سواران دلير ايراني، بر اسبهاي تيز تك خود، ملتهاي زيادي را زير پرچم                                 .   امپراطوري بزرگ هخامنشي بنيان گذاشته شد               

توجه شديد كوروش كبير به اسب سواري، از آغاز كودكي زياد بود، گزنفون در شرح              . شي متحد ساختندپر افتخار هخامن
 كوروش، مخصوصاً به اسب «: زندگي او از عالقه شديد كوروش به اسب سواري همه جا ياد مي كند ـ وي مي نويسد



 

 

 

ي كه ماندان، مادر كوروش، مي خواست پس از                    هنگام  :   باز او مي نويسد       »   داشت   سواري، عشق مفرط و بي پاياني ابراز مي                 
به همين   .   ديدار از پدر به پارس باز گردد، استياژ ـ به سبب عالقه زياد به كوروش كوشيد تا او را نزد خود نگاهدارد                                                  

اگر نزد من بماني، تمام اسبان من در اختيار تو خواهد بود، هر كدام را كه خواستي سوار شو، و چون                                         « :   سبب به او گفت    
هنگامي كه كوروش عزم سفر          :   و نيز مي نويسد     »   ات بروي، هر يك از اسبها را كه خواستي، با خود ببر                       خواستي به خانه     

به اين ترتيب كوروش اسب           .   پسندد برگزيند      پارس كرد، استياژ نيز به او اجازه داد، از اصطبل شاهي اسباني را كه مي                                
او نه    .   پارس، در انجام رسالت بشري و تاريخي خود موفق گرديد                        كوروش پس از مراجعت به            .   سواري را در ماد آموخت            

تنها پارس را از زير نفوذ ماد آزاد كرد، بلكه ماد را نيز مطيع ساخت، و با اتحاد پارس و ماد هسته مركزي امپراطوري                                                      
دن ارزش اسبها       در اينجا اگر چه منظور ذكر تاريخ نيست، اما ناگزير براي روشن ش                           .   بزرگ هخامنشي را به وجود آورد               

چنانكه مي دانيم        .   در ايران باستان به خصوص در دوره هخامنشي، بايد از وقايع تاريخي اين عصر نيز سخن گفت                                         
كوروش بزرگ پس از تسلط بر ماد، پيشرفت خود را به سوي ليديه، كه دشمني سرسخت براي دولت جديد ايران بود                                            

 از آن جهت كه تجربيات اين جنگ سبب تحوالتي در ارتش                     آغاز كرد ذكر حوادث مربوط به جنگ كوروش و كرزوس                          
كوروش در اولين برخورد با سپاه ليدي موفق شد، كرزوس را مجبور به فرار و حصاري                                      .   ايران شد، تا حدي الزم است            

در اين     .   شدن در سارد سازد، و بر خالف تصور كرزوس، به سرعت خود را به اين شهر رساند و آن را به محاصره گرفت                                        
كوروش چون متوجه شد،         .   مان سواره نظام ليدي در نهايت قدرت بود، و در شجاعت هيچ ارتشي به پاي آن نمي رسيد                                   ز 

در دشتهاي وسيع مقابل شهر سارد، نمي تواند با سواره نظام نيرومندي ليدي جنگ كند، تدابيري انديشيد، و دستور داد،                                             
د، سربازان پارسي نشستند و اين شترها را در پيشاپيش سپاه خود                      تا بر شترهايي كه براي حمل خواربار به كار مي رفتن                     

اين تدابير بدان جهت اتخاذ شد، كه چون اسب از بوي شتر بيزار است، بدين ترتيب اسبهاي سواره نظام ليدي                                        .   قرار داد      
ا بخشيد، و سواره       اين حيله جنگي به زودي اثر خود ر               .   در برابر شترها ايستادگي نمي كردند و مجبور به فرار مي شدند                        

گزنفون مي     . )   م .  ق 546.   ( نظام كرزوس، كه تنها اميد او براي پيروزي در جنگ بود، گرفتار  بي نظمي و شكست شد                                   
در حالي كه كوروش با تشريفات خاص، قربانيهاي به خدايان تقديم مي كرد سپاه پارس پس از صرف غذا، و                                            « :   نويسد  

و متنوع، و زره و كاله خود مجهز شده، بر پوزه و زانوي اسبها نيز زرهي                                   شستشوهاي مذهبي با اسلحه و قباهاي زيبا              
اسبان گردونه ها نيز با صفحه هاي فلزي در دو جناح خود مجهز                       .   دار بتن كردند        مخصوص قرار دادند، و بر اسبهاي زين                

صيف گزنفون، تجهيزات       اين تو   »   . شدند، به قسمي كه تمام سپاه در آهن و فوالد، و لباسهاي ارغواني رنگ مي درخشيد                                 
. در پايان اين جنگ خونين بود كه، سپاه كرزوس رو به فرار نهاد                           .   سواره نظام و اسبهاي ايران را تا حدي روشن مي كند                     

كوروش تصميم گرفت كه آنها را تعقيب كند، اما سپاه پارس سواره نظام نداشت و كوروش ناچار،                                       :   گزنفون مي نويسد      
هايي را كه پر از لوازم             سواران مادي ارابه           « :   وي مي نويسد     .   نيها براي اين كار انتخاب كردند              داوطلباني از مادها و هيركا             

هايي از زنان زيبا را كه، همسران و                  جنگي بو، تصاحب كردند، و آنها را وادار كردند كه بازگردند، و عده اي ديگر ارابه                                         
 كوروش از مشاهده اين » .دند و به اردوگاه آوردند معشوقه هاي آسوري ها بودند تعقيب كردند و آنها را دستگير نمو



 

 

موفقيتها، و اينكه ديد سپاه پارس نمي تواند در اين تعقيب شركت كند، اندوهگين شد، و در همين هنگام بود كه به فكر                                          
سب را  نوشته گزنفون نبايد سبب ايجاد اين فكر شود كه سواري بر ا                     .   افتاد، براي سپاه پارس سواره نظام تربيت كند                     

زيرا وي هرگز به صراحت ننوشته كه              .   ها از سواري بي اطالع بودند               ها آموخت و قبل از او پارسي              كوروش به پارسي        
در سرزمين پارس به علت كوهستاني بودن منطقه، سواري و تاخت و                        « :   بلكه او مي نويسد      .   ها سواري نمي دانستند         پارسي  

ها   ها، قبل از ورود به ايران، با اسب سواري آشنا بودند، و پارسي                             م كه آريايي     بعالوه مي داني       .   » تاز با اسبان امري نادر بود             
بي               اسب سواري  از  توانستند  نمي  باشند     نيز  كه،            .   اطالع  گفت  بايد  محل             پارسي   بنابراين  بودن  كوهستاني  به سبب  ها 

و جنگي استفاده نمي       زندگيشان، محيطي مساعد براي پرورش اسب نداشتند، و از اسب به عنوان يك وسيله سواري                                      
دليل ديگر اين مطلب آن است كه، حتي پس از ايجاد امپراطوري بزرگ هخامنشي، اسبهاي مورد نياز شاهنشاه و                    .  كردند

و  به همين سبب كوروش بزرگ كوشيد تا در پاس پرورش اسب را متداول،                             .   ارتش از ساير اياالت ايران تأمين مي شد                  
كوروش از مشاهده          :   چنانكه گفتيم گزنفون مي نويسد          .   و در اين كار نيز موفق شد           پارسيان را به سواري تشويق كند              

عمليات و اقدامات ماديها و هيركانيها، در دل احساس حسرت و ناراحتي مي كرد،  كه چرا در اين روز، ديگران نائل به                                                      
جاي تعجب است كه چرا       ( انند  اقدامات درخشان شدند، در صورتي كه خود و متابعينش بايد در محلي، عبث و بيهوده بم                                 

كوروش در اين هنگام، سواركاري ماهر، و جنگجويي بي                        :   نويسد   را به كار برده، در حالي كه او مي                 »   خود  « گزنفون، كلمه      
به هر حال كوروش در اين هنگام سركردگان پارسي را احضار، و مزاياي داشتن سواره نظام را به آنها                                            ) .   مانند بوده است      

ها گرفته بودند، تعداد زيادي اسب و ساز و برگ وجود داشت، به امر                                 در ميان غنائمي كه از ليدي            چون   .   گوشزد كرد    
ها، دستور كوروش را با وجد و شعف                جمله پارسي    :   گزنفون مي نويسد      .   ها تقسيم كردند      كوروش اين اسبها را بين پارسي            

د پارسي آنگاه در زيبايي و اصالت ممتاز است كه،                   فراوان به كار بستند، و اين عادت ملكه آنان شد، و حتي امروز يك فر                     
بر گرده اسب هنرنمايي كند به عبارت آخري، پارسي ممتاز پياده راه نميرود، و بدون اسب خويش در برابر دشمن نمي                                                

كوروش نقشه هوشمندانه خود را توانست پس از فتح سارد چنان به مرحله عمل درآورد، كه قبل از جنگ بابل                                              .   ايستد  
كوروش بزرگ با اسبهايي كه در جنگ به دست آورده بود، و                         .   سواره نظام پارسي وارد ميدان عمل شده بود                  . )   م .  ق 539(

عالقه او به اين كار به حدي            .   هايي كه به عنوان پيشكش به او تقديم مي كردند، سواره نظام خود را تشكيل داد                                 يا اسب  
گذشته از تشكيل سواره نظام، كوروش بزرگ، در ساختمان                        .   بود كه، تنها هديه اي كه مي پذيرفت اسب و سالح بود                    

طول محور    .   گردونه هاي جنگي نيز تجديد نظر كرد،  و به دستور او چرخهاي محكمتري براي گردونه ها ساخته شد                                      
محل راننده گردونه به صورت            .   چرخها را نيز، زيادتر كردند، تا هنگام حركت سريع، خطر واژگون شدن آنها كم شود                                  

ي ساخته شد، و گردونه ران و سرباز ديگري كه بر گردونه سوار مي شد، هر دو داراي زره و خود و ساير ساز و                                                برج  
بر چرخهاي گردونه نيز، قطعات آهني تيز به شكل داس برنده قرار مي دادند، تا هنگام حركت                                       .   برگ مورد نياز بودند          

امي كه به دستور كوروش ايجاد گرديده بود، از نظر ساز و                        سواره نظ    .   گردونه دسته اي سپاه دشمن را به آساني بشكافد                
برق زره و      :   نويسد   گزنفون درباره سپاه كوروش، هنگام حمله به بابل مي                       .   برگ مجهز، و نيرومند و پر جالل و شكوه بود                 
هايي     با منگوله  سر اسبان را كه با زين و برگ و يراق پاكيزه مجهز بودند،          زد، كاله خود سپاهيان، در دشت پهناور موج مي

 ها زره محكمي معلق بود، در صورتي كه سر و سينه اسبان سواره  بر گرده اسبان ارابه. از پشم ارغواني زينت داده بودند



 

 

 

آنچه گزنفون در شرح تاج گذاري كوروش در بابل مي نويسد، عالوه بر اينكه روش انساني و                                         .   را با زره پوشانده بودند            
او  .   ر اداره متصرفاتش نشان مي دهد، حاوي اطالعاتي راجع به اسب در دوره هخامنشي نيز مي باشد            هوشيارانه او را در كا

در دو طرف خط سير شاهنشاه، ابتدا سربازان پياده                       :   در شرح مفصلي درباره عظمت، و شكوه اين مراسم مي نويسد                       
تعداد سربازان       .   از صف سربازان عبور  كنند         ايستاده بودند، و فراشها مأمور حفظ نظم بودند و به كسي اجازه نمي دادند                                 

كليه افراد سواره نظام در دو طرف از                   .   پياده در دو سو، چهار هزار نيزه دار، و پس از آن هزار سرباز ديگر قرار داشتند                                       
سواره نظام پارس در طرف راست، و                .   ها را زير شنل خود مخفي كرده بودند               اسب پياده شده، و به احترام شاهنشاه دست               

هنگامي كه درهاي كاخ گشوده شد، مردم با كمال تعجب گاوهايي در                            .   ساير متحدين در طرف چپ راه قرار داشتند                 
) خداي بزرگ بابل        ( اين گاوها چهار به چهار ظاهر شدند، و آنها را براي تقديم به مردوك                              .   كمال زيبايي مشاهده كردند           

پس از گاوها كه به طور با شكوهي تزيين                .   ، برگزيده بودند        و بعضي ديگر از خداياني كه روحانيون تعيين كرده بودند                         
اي كه اسبهاي      پس از اسبها، گردونه         .   شده بود، اسبهاي مقدس، كه به افتخار خورشيد قرباني مي شدند در حركت بودند                             

حق  سفيد آن را مي كشيدند، و مخصوص بعل مردوك بودند ديده مي شد، و پس از آن گردونه خورشيد، كه جنبنده اي                                           
گزنفون سپس چگونگي حركت موكب كوروش را شرح مي                   . نداشت در آن قرار گيرد، با اسبهاي سفيد در حركت بود                      

پس از آن دويست اسب كه براي كوروش تربيت شده بودند با افسارهايي از طال، و روپوشي از تسمه هاي طويل،                                               :   دهد  
ش به مزارع مقدس، كه بايد در آنجا قرباني انجام                       به اين ترتيب كوكبه با شكوه كورو             .   با  دست پيش برده مي شدند        

در اين مكان بود كه ، يك مسابقه اسب                 .   گاوها را براي مردوك، و اسبها را براي خورشيد قرباني كردند                              .   گيرد رسيد   
كوروش بزرگ از او           .   و در آن يك جوان سكايي به اندازه نصف ميدان سايرين را عقب گذاشت                             .   دواني ترتيب دادند          

 آيا حاضري اسب خود را با سلطنتي عوض كني؟ او پاسخ داد كه اسب خود را با سلطنتي عوض نمي كند پس از                                   : پرسيد 
توجه كوروش نسبت به اسب سواري بيشتر از اينجا                   .   اين مسابقه، به امر كوروش مسابقه گردونه راني ترتيب داده شد                             

داد، اين هديه          و اصيل، با لگام طال به عنوان پاداش مي                 پيداست كه او به افراد مورد عالقه خود، مخصوصاً اسبهاي زيبا                          
اين ترتيب حركت كوكبي شاهنشاه، تا آخر دوره هخامنشي برقرار                         .   گرانبها نشانه عالقه او به اسب و پرورش اسب بود                    

 م قشون  در پيشاپيش لشگر مالهاي بنه، لواز             :   شاه از سارد به يونان مي نويسد             چنانكه هرودت در شرح حركت خشايار  . بود
وقتي   .   را مي بردند و در دنبال آنها لشگري كه از همه گونه ملل تركيب يافته و با هم مخلوط بودند حركت مي كردند                                           

در جلوي شاه سواره نظامي ممتاز كه              .   كه بيش از نصف قشون گذشت، فاصله اي پيدا شد و دبدبه شاهي نمودار گرديد                            
ها انتخاب شده بودند، و            هزار سوار مسلح به نيزه، كه نيز از پارسي                  از تمام پارس جمع آوري شده بود و از عقب آن                        

اينها را اسب نيسايه گويند از           .   بعد ده اسب مقدس نيسايه، يا يراق هاي ممتاز                  .   اي خود را پايين داشتند مي آمدند                نيزه  
پس از اسبها، گردونه          .   داين جهت كه، در ماد جلگه اي هست معروف به نيسايه، و در آنجا اسبهاي ممتاز تربيت مي كنن                                  

ها را شخصي به دست       زمام اين اسب      .   كه آن را به هشت اسب سفيد بسته بودند، حركت مي كرد                   )   زوس   ( هاي مقدس     
 شاه كه به  عرابه خود خشايار) زوس(بعد از عرابه . چه كسي نمي تواند در ارابه بنشيند . گرفته از عقب آنها راه مي پيمود



 

 

خشايارشاه    :   پهلوي او شخصي كه جلو اسبها را داشت پياده مي رفت هرودت مي نويسد               . د مي آمداسبهاي نيسايه بسته بو
هنگام لشگر كشي  به يونان چون شنيده بود كه اسبهاي تسالي در يونان معروفند، اين مسابقه اسب دواني بين اسبهاي                                          

يگر از كارهاي مهم كوروش بزرگ كه اسب                   د .   يوناني و ايراني ترتيب داد، كه برنده اين مسابقه اسبهاي پارسي شدند                            
كوروش دستور داد كه در راههاي امپراطوري هخامنشي، به فاصله اي كه                                .   رل مهمي در آن داشت ايجاد چاپارخانه است                  

پيك هاي   .   هائي بنا كنند ، و اسبهاي يدكي در آن حاضر نگاهدارند                      يك اسب قادر باشد به سرعت طي كند، چاپارخانه                 
به اين    .   هائي معين ، اسب خود را با اسبهاي تازه نفس عوض مي كردند                         طنتي، بدون توقف، در فاصله            حامل فرامين سل     

. شد، و اخبار به سرعت به مركز كشور مي رسيد               ترتيب اوامر شاه با سرعت زياد و حيرت آور به اياالت تابعه اعالم مي                              
ها شد و لباس مادي كه براي            اتي در لباس پارسي        ايجاد سواره نظام، و تشويق سواري در دوره كوروش بزرگ سبب تغيير                           

چنانكه گفتيم، سواركاري، و پرورش اسب                 .   سواري مناسب تر بود، مورد استفاده سواركاران و بزرگان پارس قرار گرفت                                 
كليه مورخين بزرگ معاصر با هخامنشيان درباره اهميتي كه ايرانيان به سواري                              .   در ايران باستان اهميت زيادي داشت                 

اطفال خود را از سن پنج سالگي تا سن بيست سالگي،               )   ها  پارسي  ( آنها   :   هردوت مي نويسد       .   دادند، مطالبي نوشته اند          مي  
به سبب همين   .     اسب سواري، تير اندازي، و حقيقت گوئي                  :   فقط سه چيز مي آموختند، و آن سه چيز عبارت است از                    

تند كه ، در حال حركت چهار نعل با اسب، مي توانستند                   روش آموزش، پارسي ها در سوار كاري آنچنان مهارت مي ياف                            
قيقاج زدن بر اسب بين ايرانيان معمول بود، كه                     .   و يا تير اندازي، و زوبين پراني كنند                  )   سوار خوبي    ( پياده يا سوار شوند       

ين بازي يك يا       براي ا    :   گزنفون درباره طرز آموختن اين روش مي نويسد                     .   بايستي  ايرانيان آن را از سكاها آموخته باشند                  
هاي گوناگون قرار مي             هايي برنگ     چند دكل به ارتفاع پانزده پا، در خط سير سوار نصب مي نمايند و باالي آن پياله                                   

سوار تير و كمان يدست بسوي دكل مي تازد، و همينكه از دكل تجاوز نمود از راست يا چپ به عقب برگشته، در                                        .   دادند    
اين ورزش در تمام شهرهاي ايران  رواج دارد، و حتي سالطين در آن                                 .   اندازد      له مي  همان حين تاخت، تير را به طرف پيا             

شركت مي كند شكار و چوگان بازي، كه در دوره هخامنشي بسيار متداول و مورد عالقه بود، نيز نياز فراوان به مهارت و                                                 
ار تنها براي سران و جوانان و              سواري هنري بود كه پارسيان به آن افتخار مي كردند اين افتخ                            .   چابك سواري داشت       

نجيب زادگان نبود بلكه پادشاهي بزرگ چون داريوش در سنگ نبشته نقش رستم به اينكه سوار كاري ماهري است                                            
هايي    خداي بزرگي است اهورامزدا، كه خوبي                    : كند داريوش بزرگ در سنگ نبشته نقش رستم چنين مي گويد                   افتخار مي    

ام، گاه سواري، سوار            من هم با دست و هم با پا تربيت شده             …ي براي مردم آفريده            شود آفريده، كه شاد         كه ديده مي     
 كار خوبي هستم، و گاه تيراندازي، تير انداز ماهري هستم، هم سوار و هم پياده و گاه نيزه داري نيزه دار خوبي هستم، هم                                                     

به بركت همين توجه بود        .    روشن است   باين ترتيب اهميت سواري و سوار كاري در دوره هخامنشي                         .   پياده و هم سواره        
و از هند     )   حبشه ( ستان آن طرف سغد گرفته، تا كوشا            كه، جنگاوران  پارسي توانستند امپراطوري هخامنشي را، از سگ                           

بجز نسا كه درباره آن سخن گفتيم، مراكزي ديگر براي                      .   زير پرچم پر افتخار هخامنشي متحد سازند              »   گرفته تا سارد     
ساتراب بابل در       « :   بابل يكي ديگر از اين مراكز بود هردوت مي نويسد                      .   ه هخامنشي وجود داشت        پرورش اسب در دور          

اصطبل خصوصي خود، غير از اسبهاي جنگي تعداد هشتصد اسب ، براي جفت گيري با ماديان داشت، و تعداد ماديانها                                           
 اله به هنگام جشن مهرگان، ارمنستان ارمنستان نيز يكي ديگر از مراكز تربيت اسب بود، و همه س. »شانزده هزار بود



 

 

بعضي از اياالت ديگر نيز خراج ساليانه خود را به                        .   بيست هزار كره اسب، به عنوان هديه به شاهنشاه تقديم مي كرد                        
قرباني كردن اسب كه به نظر مي رسد يك سنت آريايي باشد، بين همه اقوام هند و اروپائي                                  .   صورت اسب مي پرداختند        

ها نيز ديديم كه چگونه شاهان كياني، براي ناهيد اسب                       در يشت   .   در هند و ارمنستان اسب قرباني مي شد              معمول بود     
: هردوت مي نويسد        .   قرباني كردن اسب بنا به گفته مورخين، در زمان هخامنشيان نيز متداول بوده                                .   قرباني مي كردند       

تر از    دانند كه غذاي مطبوع           روز آنها حق خود مي          پارسها عادت دارند كه روز تولد خود را جشن بگيرند، و در آن                                 « 
اعيان و اغنيا گاو و اسب يا شتر يا خري مي كشند و آن را يكپارچه در اجاقي بزرگ كباب                                    .   روزهاي ديگر صرف كنند         

در  .   مورخين يوناني نوشته اند كه، مغان نگهبان گور كوروش، هر ماه براي كوروش اسبي قرباني مي كردند                                          .   » مي كنند  
: پي نوشت م تاجگذاري كوروش در بابل نيز، ديديم كه چگونه قرباني اسب انجام گرفتمراس .

 ـ كتاب كوروش نامه، گزنفون ـ ترجمه مهندس مشايخي 1

.  ـ كتاب كوروش كبير، آقاي دكتر هادي هدايتي2

 موزه بريتانيا. م. ق4ـ 6مجسمه برنزي سوار هخامنشي ـ قرن             

 گزاران مقدوني ـ از سنگ نگاره هاي پله هاي آپادانا راجخ             

               
  

 

 



 

 

 

هاي تخت جمشيد      چگونگي ساز و برگ و تزئينات اسب در دوره هخامنشي ، با وجود نوشته هاي مورخين، و سنگ نگاره                              
قطعاتي از    )   كورگان پنجم     ( كه ضمن آن    )   در سيبري   ( ، پازيريك     1949 ،  947اما كشفيات سالهاي       .   تا حدودي روشن بود         

فرشهاي كشف شده عبارت بود از، يك قطعه قاليچه نسبتاً                  .   فرشهاي ايراني بدست آمد، اين موضوع را روشن تر ساخت                     
هاي باريكي از پارچه، كه راجع                 دار، و حاشيه        سانتيمتر و قطعات يك گليم نقش       200× 183ه  سالم و بسيار ظريف بانداز          

در تمدن    .   گفتيم كه در دوره ماد بجاي زين قاليچه روي اسب مي انداختند                           .   يم داد   به هر يك توضيح مختصري خواه         
بويژه كه پارسها در مورد اسب سواري از مادها                      .   هخامنشي نيز كه دنباله همان تمدن بود، به همين ترتيب عمل مي شد                     

روي يك قطعه از غالف         .   رده ميشدالزم بيادآوري است كه در دوره مادها، زين نمدي ساده نيز بكار ب. (پيروي مي كردند
زين و     . ) طالي كشف شده از گنجينه جيحون كه صحنه شكار شير را نشان ميدهد ميتوان نقش اين قبيل زين را ديد                                  

برگ مفصل اسب و چگونگي آرايش ريش و موي سر و كاله سوار، نماينده مقام بزرگ اوست كه احتماالً شاه يا يكي از                                          
ه گفته شد در اين دوره بيشتر جلي كه شامل قاليچه يا پارچه و جز آن بود روي اسب                                   اما چنانك    .   شاهزادگان است       

روشن است كه هر جا در اين گفتگو واژه زين بكار برده شده يا ميشود، منظور از زين تكامل يافته                                            . انداخته مي شد     
رفته و نشيمنگاهي راحت        امروزي است كه، از چرم و تخته و جز آن به نحوي ساخته ميشد كه بر گرده اسب جاي گ                                   

اين قبيل زين در دوره ماد و هخامنشي وجود نداشته، بلكه زين هاي اين دو دوره تنها از نمد                                         .   براي سوار ايجاد مي كند          
قاليچه كشف شده در پازيريك از            . )   هاي امروزي ساخته ميشده است            يا احتماالً از چرم ساده، ولي از نظر شكل مانند زين                    

اين قاليچه داراي حواشي متعدد نقش               .   بردند    ايي است كه ايرانيان بجاي زين در اسب سواري بكار مي                     ه  نوع همان قاليچه      
. دهد   دار است، از جمله، حاشيه دوم شامل سواران مادي است كه به ترتيب يك سوار و يك پياده را بدنبال هم نشان مي                                            

 وه بر اينكه خود نشان دهنده چگونگي سوار كاري و                   اين نقش عال    .   گاهي نيز نقوش سواره يا پياده بدنبال هم آمده است                    
بطوريكه ديده مي شود بجاي زين             .   سوار خوبي است، كيفيت ساز و برگ اسب را نيز در دوره هخامنشي روشن مي سازد                            

اين دالبرها با دالبرهاي جل نمدي مجسمه                 .   قاليچه اي نقش دار، روي اسب انداخته اند كه دالبرهاي بلندي بر لب آنست                               
نوار تزئين شده پيش سينه اسب نيز،          .   كو كه قبالً راجع بĤن گفتگو كرديم قابل مقايسه است و دنباله آنرا نشان ميدهد                             ما 

. محل بافت اين فرش را نيز مي توان بطور يقين، سرزمين ماد دانست                         .   از جنس همان جلي است كه روي آن انداخته اند                   
ـ اسب سوار   1: اين شواهد از اين قرار است            .    آن نيرو مي بخشد      نقوش اين فرش شواهدي است كه به گمان مادي بودن                     

باشلق مادي بسر دارد بنابر اين بايد از اهالي ماد باشداگر چه اين گونه باشلق را بعضي از ملل ديگر تاج شاهنشاهي                                                
برد ، با       مي ـ تشابه بين تزئينات اسبهائي كه يك مادي برسم پيشكش به دربار سارگن                       2. هخامنشي نيز به كار مي بردند          
ـ مقايسه بين نقوش مربع شكل وسط اين فرش، با نقش فرش آشوري كه بر ديوار كاخ                             3. تزئينات نقش اسب اين فرش         

بدين ترتيب جاي ترديد نيست كه نقش وسط              .   نينوا حجاري شده ، شباهت كامل اين دو نقش را بخوبي روشن مي كند                        
اين تشابه را بايد يادگاري از تأثير هنر آشوري در ماد                           .   ستاين فرش تحت تأثير شديد نقوش آشوري قرار گرفته ا                     

 اما آنچه كه ترديد ناپذير . در نخستين بخش اين مقاله به آن اشاره شده.دانست كه از نتايج تسلط نظامي آشور بود



 

 

ي و شرقي بي     به ويژه آشوريان از نواحي مركز                .   است آنكه ، نفوذ هنري و نظامي آشور هرگز از ناحيه ماد فراتر نرفت                            
ـ از همه مهمتر نتيجه اي       4. به اين ترتيب جاي شك نيست كه اين قاليچه نمي تواند،جز يك اثر مادي باشد                          .   اطالع بودند      

بر سنگ نگارهاي تخت       .   است كه از بررسي سنگ نگارهاي تخت جمشيد و مقايسه آنها با جل پازيريك بدست مي آيد                           
مورد اول نقوش برجسته پلكان             .   خوريم    و برگ آن به ويژه جل برمي              جمشيد در دو مورد به گردونه و اسب و ساز                    

آپاداناست، كه چگونگي جشن نوروز و ترتيب تقديم پيشكش به وسيله خراجگزاران شاهنشاهي هخامنشي را نشان مي                                          
 9 شده،    هيئت نمايندگي ملل تابعه شاهنشاهي هخامنشي، به نقوش آنها در راه پله هاي شرقي نمايانده                                23در ميان     . دهد  

مادها  كه     :    دسته عبارتند از      9اين   .   دسته در بين هداياي خود اسب و ارابه و ساز و برگ آن را با خود حمل مي كنند                                 
ها اسب نيز وجود       متأسفانه قسمتي از اين نقش از بين رفته، اما باقيمانده آن نشان مي دهد، كه در بين ساير پيشكش                                      

 دسته  9 عالوه بر     . ها  مقدونيها ليبي    ،   سغديها ،  اَسگرديها   ، سكاهاي تيزخود     ،  ها   اي   ها كاپادو كيه       ها  آشوري     ارمني   .   دارد    
در اين نقش چهار       .   خوريم در جناح راست، راه پله شرقي آپاداناست                      خراجگزاران باال مورد دومي كه به نقش اسب برمي                     

، كرسي مخصوص سواري شاهنشاه         مهتر مادي كه سه نفر از آنها حامل شالق و جل، و نفر چهارم عالوه بر شالق و جل                              
به دنبال اين چهار نفر، سه مهتر مادي حامل سه رأس اسب نسائي با دهنه و تزئينات سر و                               .   حمل مي كند ديده مي شود        

ها مربوط     ها و اسب    در مورد آنكه ارابه           . .   رانان خوزي هدايت مي شود، مشاهده مي گردد                     دو گردونه كه به وسيله گردونه              
. كنند، نظر دانشمندان متفاوت است             ت، يا هدايائي كه بزرگان مملكت به حضور شاهنشاه تقديم مي                     به اصطبل شاهي اس    

ها، مانند      ها و گردونه       الف ـ در جلو حاملين ساز و برگ، و برندگان اسب                  :   اما نظريه دوم را بايد قابل قبول تر دانست زيرا                      
 آنها مانند ساير همكاران خود مأمورند تا هدايا را بنظر                         ساير خراجگزاران، راهنماهائي در حركتند، و اين ميرساند كه                           

. ب ـ چنانكه گفتيم نقوش پلكان آپادانا، چگونگي تشريفات و تقديم هدايا را در نوروز نشان مي دهد                                       .   شاهنشاه برسانند    
هي با ساير هدايائي        ها و اسبها و ساير لوازم مربوط به اصطبل شاهي را، همرا                     بنابراين منطقي به نظر نمي رسد كه ، گردونه            

چهار مادي     ( ج ـ تقسيم اين گروه به سه دسته          .   كه از طرف ملل تابعه تقديم گرديده است، از نظر شاهنشاه بگذرانند                           
حامل جل و شالق و كرسي با راهنماي مادي ـ سه نفر حامل اسب با راهنماي مادي ـ دو گردونه با راهنما و گردونه ران                                              

، نشان دهنده آن است          ) سه اسب ( با تعداد اسبها      )   چهار جل و چهار شالق       ( ها   ها و شالق    جل و به ويژه عدم تساوي      ) خوزي
د ـ آنچه كه موضوع پيشكش بودن آنها را قطعي تر                 .   كه، بايد آنها پيشكشهاي سران مادي و خوزي دربار شاهنشاه باشد                        

زمان هخامنشيان و سلسله هاي           مي سازد، رسم پيشكش دادن اسب به شاهنشاه، به خصوص در نوروز و مهرگان، در                                   
 .شاهنشاهي بعد است كه از زمان قديم در ايران رايج بوده و اين نقش نيز نشان دهنده همين رسم كهن ايراني است                                              

ها شامل صف    اين  سنگ نگاره     .   نقش ديگري كه روي آن اسب ديده مي شود سنگ نگاره اي است از كاخ اردشير سوم                              
با اين ترتيب در  سنگ نگاره هاي تخت جمشيد،               .   سبها و جل هاي آن را حمل مي كنند           گزاراني است، كه با خود ا             خراج   

هايي بر رسم پيشكش به        يك دسته از مردم خود ايران و يك دسته از ملتهاي تابع ايران ديده مي شوند كه با خود جل                                      
با توجه به اين اصل مسلم، كه            .   هستند )   احتماالً   ( اين دو دسته مادها و سكاهاي تيزخود                .   حضور شاهنشاه مي آوردند            

هدايايي كه براي پيشكش به شاهنشاه انتخاب مي شد ، از زيباترين نمونه كارهاي هنري دستي و بهترين فرآورده  و                                              
 ها در  بايد گفت كه بهترين جل). چنانكه در  سنگ نگارهها مي بينيم(محصول، يا گرانبهاترين حيوان هر ايالت بوده، 



 

 

هايي براي      به همين دليل نيز تنها اين دو دسته اند كه جل                .    به وسيله مادها و سكاها بافته مي شد           شاهنشاهي هخامنشي    
روشن است كه اگر ساير ملتهاي تابع شاهنشاهي، جل هاي نفيس تهيه مي كردند، آنها                             .   پيشكش با خود حمل مي كنند       

پس    . بار شاهنشاهان بزرگ هخامنشي مي آوردند                نيز مانند مادها و سكاها نمونه كار ارزنده خود را براي پيشكش به در                             
بايد از آثار هنري يكي از            )    ميلي متر  2به قطر   ( جل كشف شده در پازيريك كه در نوع خود بسيار زيبا و لطيف است،                          

چون در ايراني بودن جل پازيريك، هيچگونه ترديدي قطعي نيست، و نظريه كليه دانشمندان جاي                                         .   اين دو قوم باشد       
.  باره ايراني بودن آن باقي نمي گذارد، باين نتيجه قطعي ميتوان رسيد كه اين جل در ماد بافته شده است                                          گفتگوئي در    

از                                             اسبها  زيرا  ميگرديد،  انتخاب  اسبهاي نسائي  از  همگي  هخامنشي  اسبهاي شاهنشاهان  ميدانيم كه  ينها،  ا از  گذشته 
ترين    زبده   )   مادها   ( خامنشي، و پرورش  دهندگان آنها              زيباترين، تندروترين و نيرومندترين اسبهاي شاهنشاهي بزرگ ه                         

ها را پرورش ميدهند، سازنده بهترين جل و برگها و ساير لوازم                           طبيعي است مردمي كه بهترين اسب         .   سواركاران بودند         
بنابراين نقش سوار روي جل پازيريك بدون شك نقش يك مادي است، و اين خود مادي بودن جل                                       .   به اسب نيز هستند    

هائي شبيه با آن چه در         اگر قسمت باالي خراجگزاران مادي از ميان نرفته بود شايد برآن نيز نقش جل                                 . ابت ميكند  را ث   
قبل از اينكه توضيحات بيشتري راجع بساز و برگ اسبها در دوره                           .   جناح راست پلكان شرقي وجود دارد ديده ميشد                    

اها، كه قبالً نيز در دوره ماد با آنها اشاره كرديم، و                          هخامنشي داده شود، بد نيست كه اطالعات مختصري در باره سك                        
اروپائيان به هنگام مهاجرت، به دسته تقسيم شدند دسته                    هند .   اي از آنها بدست بياوريم            مقادير پازيريك مربوط به دسته            

 ها، هنديها،     هيتي، ميتاني    :   اروپائيها شامل        دسته آسيائي هند    .   اي در آسيا متفرق شده، و دسته اي متوجه اروپا شدند                       
دسته اخير كه خود داراي شعبات فراواني بود، در منطقه وسيعي از آسياي مركزي                                   .   ايرانيان، و باالخره سكاها بودند                 

گرد، نيرومند، جنگجو و در سواري و شجاعت بي                    سكاها مردمي بيابان       .   گرفته تا دانوب و جزيره بالكان گسترده شدند                   
در  .    ماد مسلط شدند، و حتي با آشور هم هجوم بردند و تا دلتاي نيل پيش رفتند                           مانند بودند، ديديم كه آنها مدتي بر                

با تشكيل امپراتور هخامنشي، قسمتي از             .   زمان هوخشتر ديديم كه از آنها به عنوان مربي تيراندازي در ماد استفاده شد                                  
در سنگ   .   م آنها را مي بينيم       ها گردن نهادند و در سنگ نبشته هاي داريوش بزرگ نا                          اين سكاها با اطاعت هخامنش          

عده اي از      .   نام ميبرد    )   سكاهاي آن طرف دريا         ( و  )   تيز خود   ( و سكاهاي    )   هوم ورك     ( نبشته بيستون، داريوش از سكاهاي              
 ميالدي وارد سيستان شدند، و در آنجا ساكن گرديدند، و نام خود را به اين ناحيه از ايران                                         128سكاها در حدود سال        

 كه داريوش بزرگ، براي مطيع ساختن قسمتي از سكاها از راه بغاز بسفور وارد سكائيه شده، با آنها به                       بينيم باز مي. دادند
وقتيكه يكي از پادشاهان سكائي            :   هردوت مينويسد      .   سكاها داراي تمدن مخصوص به خود بودند                  .   جنگ مي پردازد        

بعد يكي از زنان غير عقدي و             .  مي گرداندند      مرد، جسد او را موميائي مي كردند، و در قسمتهاي مختلف مملكت او را                            مي 
. عده اي از خدمتگزاران، و تعدادي از اسبهاي او را  كشته، و با مقداري از جواهرات و لوازم ديگر با او به خاك ميسپردند             

در پازيريك، زين و برگ و              .   نوشته هردوت با آنچه در كشفيات پازيريك بدست آمده، تا حد زيادي مطابقت ميكنند                                
بعالوه   .   كاسه و بشقاب و آالت موسيقي و حتي آيينه نيز كشف شده است                 :   نه تزيين شده اسب، ارابه، لوازم منزل مانند                  ده  

تر   در ميان اقوام متعدد سكائي به نام دو دسته كه زندگي آنها جالب                          .   تعدادي اسب نيز با اجساد به خاك سپرده بودند                   
 و دسته .  به گفته هردوت، كورش بزرگ در جنگ با آنها كشته شدها هستند كه دسته اول ماساژت. خوريم است برمي



 

 

 

در ميان سارماتها، زنان جنگجوئي كه                .   جنگيدند   ها هستند، كه در جنگ داريوش با سكاها با ايرانيان مي                       ديگر سارمات     
د كه، آنها لباس      هردوت مي نويس       .   هاي گوناگوني شدند        بĤمازونها مشهورند وجود داشته كه بعدها، سبب پيدايش افسانه                        

زنان اين قوم به جنگ ميروند، و تا سه دشمن را نكشد                      :   بقراط مينويسد     .   مردانه مي پوشند و به جنگ و شكار ميروند               
اين زنان پستان راست ندارند ـ چون مادر آنها هنگام شيرخوارگي، با افزاري داغ جاي پستان راست                                              .   شوهر نمي كنند   

هردوت شرحي      .    باز مي دارند، تا بازوي راست آنها براي تير اندازي نيرومند تر شود                                  آنها را مي سوزانند و آنرا از نمو                
. خوريم    اين آمازونها برمي         ه  ايران نيز ب      هدر حمله اسكندر ب       .   درباره جنگ آمازونها با يونانيها، در كتاب خود نوشته است                         

 ماد وارد شده، صد نفر آمازون سواره براي                    هنگاميكه اسكندر از هند به شوش باز گشت  آتروپات والي                    :   نويسد   آريان مي     
گويند پستان راست اينها         .   اين زنان به تير و زوبين مسلح شده بودند و سپرهايشان مانند ماه مدور بود                               .   اسكندر آورد      

اين زنان در تاريخ چنان شهرتي يافتند كه، حتي وقتي كاشفين                        .   كوچكتر است و آنرا در حين جنگ مستور نمي دارند                   
بطور كلي    .   با دسته اي از زنان جنگجو در آن قاره مواجه شدند، اين زنان و محل سكونت آنها را آمازون ناميدند                                           امريكا    

اسبهاي آنها با نهايت        .   ها و سارماتها همگي در تزيين اسبهاي خود را بسيار كوشا بودند                        بايد گفت كه سكاها و ماساژت         
اين     براي اين تزئينات مقدار زيادي فلزات قيمتي به مصرف مي رسيد                        .   دقت، و مهارت با انواع تزئينات آراسته ميگرديد                     

داستان جنگ اسكندر با سكاهائي          .   اقوام جنگجو هرگز حاضر با اطاعت از ديگران، و از دست دادن استقالل خود نبودند                                   
ر خود آورده، و          ها را د        تاريخ نويسان يوناني شرح اين جنگ              .   كه در آن  اطراف سيحون مي زيستند بسيار جالب است                   

به هر حال كشف كورگانهاي پازيريك عالقمندي اين اقوام را باسب                             . ناكاميابي اسكندر را در جنگ با  آن شرح داده اند                     
براي تزئين      .   در پازيريك زين هاي نمدي را كه، مقدمه زين هاي چرمي بعدي است در كورگانها مي بينيم                                   .   نشان ميدهد    

ده شده يك فرش گليم بافت ايراني استفاده شده بود، كه داراي نقش ملكه هاي                                اين زين هاي نمدي، از قطعات بري                
قطعه فرش عالي از پشم ظريف است كه، مشتمل بر قطعات چهار گوش بوده و به وسيله حاشيه                               «   اين   .   هخامنشي است   

به زين اسب بدين      اين نمونه را به صورت قطعه قطعه پيدا كرده اند و آنرا براي ل                              .   باريكي به يكديگر پيوسته است         
چنانكه گفتيم، اين قطعات گليم بافت نقش ملكه هاي هخامنشي و خدمتگزاران آنها را، كه حوله                                 »   اند    صورت در آورده         

روشن   .   دانهاي مانند آنچه در نقش هاي برجسته تخت جمشيد مي بينيم  نشان ميدهد                          در دست دارند و در كنار بخور               
توان گفت كه       به همين سبب مي   .   بار شاهي و در پايتخت انجام مي گرفته است               است اين چنين مراسم تنها در داخل در              

اما در باره چگونگي بافت            .   محل بافت اين قطعه، بايد يكي از سه شاهنشاهي يعني، شوش، تخت جمشيد يا اكباتان باشد                          
اكن دربار شاهنشاهان        هاي هنرمند زني از زنان س             آن ميتوان اظهار نظر كرد كه، اين فرش گليم بافت ظريف را پنجه                           

الزم به ياد آوري نيست كه بافندگي، به ويژه فرش بافي، از قديم ترين زمانها، چنانكه امروز نيز                                             .   هخامنشي بافته است     
ها و   به خصوص ملكه    ( گذشته از اين ميدانيم كه، زنان دوره هخامنشي                    .   در ايران ديده ميشود از كارهاي زنان بوده است                        

ماند كه     وده اند، و در مجالس عمومي حاضر نميشدند، با دانستن اين موضوع جاي ترديد باقي نمي                                مستور ب   )   زنان بزرگان       
 بافنده اين قطعه از كساني بوده است كه، حق ورود به حرمسرا  شاهي را داشته  و خود اين مراسم را به چشم ديده، و از 



 

 

سومين اثر ايراني كشف         .    جز يك زن نميتواند باشد        چنين كسي به   .   آن الهام گرفته و باالخره آنرا مجسم ساخته است                   
شده در پازيريك حاشيه باريكي از جنس پارچه با نقش معمول و مطلوبي عهد هخامنشي يعني شيرهاي غران است  اين                                      

آنچه در    .   حاشيه نيز بر قسمت سينه همان زين اسبي كه قطعات پارچه اشكال ملكه ها را در برداشت دوخته شده بود                                  
كه نشان ميدهد در آن زمان زين نمدي در                  .   كشف زين هاي نمدي در مقابر پازيريك است                 ايد ياد آوري كرد         اينجا ب   

هائي از قاليچه با پشم بلند يا كوتاه به كار بره                   ايران به جاي زين جل           در    در همان زمان       .   سكاها متداول بوده است          ميان  
موردي كه زين         تنها .   ها گسترده شده است        از قبيل جل    كليه نقوش هخامنشي به جز يك مورد بر اسبها              ميشد، و در     

است اين مهر عبارت است از، يك سوار               نمدي روي اسب ديده شده، نقش يك مهر هخامنشي موجود در موزه بريتانيا                           
از مقايسه     .   اند   اسب وي به جاي قاليچه زيني كه احتماالً نمدي است انداخته                      با لباس مادي در حال شكار گراز كه روي                  

قش اين مهر با كشفيات پازيريك، و ساير آثار عهد هخامنشي، از قبيل سنگ نگاره  هاي تخت جمشيد درباره وجود يا                                         ن 
اول آنكه چنين تصور كنيم كه اشياء كورگان پنجم                  :   عدم زين نمدي در دوره هخامنشي، نتايجي به شرح مي توان گرفت                         

راني از نظر زمان مقدم بر ساير لوازم كشف شده، از جمله زين                          بدين معني كه اشياء اي          . پازيريك، همگي همزمان نيستند          
با در دست     .   و مي توان نتيجه گرفت كه در زمان سلطنت هخامنشيان زين نمدي به كار نمي رفته است                . هاي نمدي است

وط به اواخر       دوم آنكه گفته شود، كليه اشياء كورگاني پنجم، مرب                    .   بودن مهر نامبرده در باال اين  فكر قابل قبول نيست                     
اين فكر قابل      .   هاي نمدي در ايران و در بين سكاها معمول شده است                    دوره هخامنشيان است، و در اين دوره بود كه زين                       

تر است، زيرا در هيچيك از سنگ نگارهاي هخامنشي كه بيشتر مربوط به نيمه اول سلطنت هخامنشيان است، نقش                                    قبول  
سوم آنكه در آغاز سلطنت         .   ا حدي روشن تري مي توان مورد قبول واقع گردد                     در نتيجه اين اصل ت       .   زين ديده نمي شود       

تر، در     هخامنشيان زين هاي نمدي وجود داشته است، اما چون جل هاي قاليچه اي، با پشم بلند يا كوتاه، نرمتر و راحت                                            
 زين چرمي است، چندان         زيرا زين نمدي كه مرحله ابتدائي                .   عين حال زيباتر بوده اند، طرفداران بيشتري داشته است                         

وي كه در سال      .   آنچه گزنفون مي نويسد دليلي بر نظريه اخير است                 .   راحت و مطبوع طبع زيبا پسند ايراني نبوده است                   
به ده هزار      ( به اتفاق سپاه يوناني مشهور           . )   م. ق359ـ 405(هنگام قيام كوروش كوچك بر عليه اردشير دوم .) م. ق401(

پيش از اين هيچگاه پارسيان پياده به مسافرتهاي طوالني نمي پرداختند، زيرا مديران ملك                                    :   يسد به ايران آمده مي نو      ) نفر
اما امروز بر زين و برگ اسبانشان               .   مي خواستند اسب سواري در همه جا معمول و متداول شود، و سواران زبده بار آيند                                 

يمت بر آن بنشينند، و متحمل هيچ زحمت و آزاري                 چون مي خواهند  با نرمي و مال           .   بيشتر از اتاقشان قالي پهن مي كنند            
بطور كلي از مطالب باال چنين نتيجه مي توان گرفت كه، با در دست بودن مهر مورد بحث، و كشف زين هاي                                          .   نشوند  

ماند كه، زين        نمدي پازيريك، و وجود رابطه مستقيم و انكار ناپذيري امپراطور هخامنشي، با سكاها، ترديدي باقي نمي                                            
ي در ايران عهد هخامنشي وجود داشته، اما به داليلي كه ياد شد، ايرانيان بيشتر عالقمند به بكار بردن قاليچه بجاي                                             نمد 

دوزي شده      اي گوناگون كه با نقوش زر              ها از پارچه       ناگفته نماند كه گاهي به جاي قاليچه، جل اسب                .   زين نمدي بودند       
تگو پيرامون زين و برگ در دوره هخامنشي، به چگونگي تزئينات دهنه                           پس از اين گف      .   تزيين گرديده بود انتخاب مي شد

هاي تخت جمشيد، ساختمان و تزئينات دهنه و يراق سرو گردن اسب                         گذشته از اينكه سنگ نگاره        .   و افسار مي پردازيم          
  مي شود به دست ها و تزئيناتي همانند آنچه در نقوش ديده دهد، در حفريات تخت جمشيد نيز دهنه را به خوبي نشان مي



 

 

اين دهنه را با دقت بسيار ساخته و             .   ها نقش شده است     هائي است كه بر سنگ نگاره         كامالً مانند همان دهنه        .   آمده است    
شود، گاهي ساده و زماني شيار            هاي چرمي سر و گردن اسبها، چنان كه در نقشها ديده مي                      تسمه .   اند   كاري كرده       سوهان  

ها به    ها با دهنه، كه در اسبهاي سواري به سه رشته و در اسبهاي ارابه                           حل اتصال اين تسمه      در م   .   دار يا بافته شده اند          
اين تزئينات با چيره دستي خاص           .   شود، تزئيناتي از جنس سنگ آهك يا عقيق نصب گرديده است                   چهار رشته تقسيم مي     

در مورد     .   خت جمشيد به دست آمده      هايي از اين زينت هاي افسار اسب در حفريات ت                     نمونه  .   تراشيده و صاف شده است       
شود يراق سر اسب شالم          ديده مي    17تسمه هاي گردن و سر اسب، گذشته از تسمه هاي چرمي گاهي چنانكه در شكل                        

يكي ديگر از     .   اند   يك رشته مهره هاي تسبيح مانند از سنگ يا فلز است كه نوارهاي چرمي يا طناب از آنها گذرانده                                      
گذشته از اين تزئينات با بستن نواري به                  .   گ است كه به گردن اسب آويزان مي كردند                  تزئينات اسبهاي سواري زن           

. قسمت باالي يال اسب روي سر آنها تزئيني نيم تاج مانند ايجاد كرده و دم اسبها را نيز با نواري ديگر زينت مي دادند                                                
هاي پلكان آپادانا           ها در سنگ نگاره       گردونه    دو نمونه جالب از اين           .   ها و اسبهاي آن نيز تزئينات ويژه خود داشت                  گردونه    

بدنه گردونه اول پر از نقوش لوزي شكل است كه سه طرف آن                        .   ديده مي شود، كه هر يك داراي تزئينات خاص است                     
. باشد  اي از گلهاي دوازده پر مي                 اي با نقش شيرها دربرگرفته، و گردونه دوم داراي بدنه ساده با حاشيه                                    را حاشيه   

براي مهار     .   راي چرخهايي زيباست كه با ميخهاي شبيه به نقش انسان به محور گردونه متصل شده است                              ها دا    گردونه    
اي از محور چرخها خارج شده و به نظر مي رسد كه به تسمه هاي زير شكم يا گردن اسب                                كردن اسبهاي گردونه، ميله            

داري كه تزئيني شبيه به سر تبر زين دارد               تسمه هاي سينه و شكم و دهنه اسب را از حلقه منگوله               .   وصل گرديده است      
ها نيز    بطور كلي بايد گفت كه در دوره سلطنت پر شكوه و جالل شاهنشاهان هخامنشي، اسبها و گردونه                                .   عبور داده اند        

هردوت در شرح جنگهاي ايران و يونان در                   .   مانند همه لوازم ديگر زندگي آنها پر نقش و نگار و تزئين شده و زيبا بودند                             
مردونيه تمام سواره نظام پارس را تحت فرماندهي                      « :   ان خشايارشا درباره مردونيه سردار نامي و دالور ايران مينويسد                             زم  
نامند، بر اسب نسا        مي )   ماكيس سيون   ( اين سردار كه يونانيها او را              .   سردار نامي ايران به جنگ فرستاد             )   ماسيس تيوس   ( 

چون اسب اين سردار در          « :   نويسد   و باز درباره مرگ او مي              »   . عالي بود    دهنه اسب از طال و يراق آن خيلي               .   نشسته بود   
يونانيها از اين فرصت استفاده كرده، او را                   .   جنگ زخمي شد، از شدت درد روي دو پا بلند شد و سوار خود را بر زمين زد                           

، و افراد سپاه به عالمت           چون اين خبر به مردونيه رسيد، سپاه ايران در غم و اندوه فرو رفت                               .   در ميان گرفته و كشتند        
از اين نوشته هردوت پيداست كه چيدن يال                ( »   . عزاداري موها را چيدند و با يال اسبان و چهارپايان همين كار را كردند                                 

البته   .   از لوازم ديگر مربوط به اسب آخورهايي بود كه از فلز تزئين شده درست مي كردند                                  . )   اسب عالمت عزاداري بوده            
ه اين قبيل آخورها مخصوص اسبهاي شاهنشاه و سرداران بوده، و براي سربازان و يا افراد عادي                                           بايد در نظر داشت ك        

هردوت    .   هايي از جنس پارچه يا گليم و جز آن  مي دوختند، كه بي شك آنها نيز داراي تزئيناتي بوده است                                      معموالً توبره     
سپاهيان ايران به سبب نداشتن           . )   م .  ق 479( پس از آنكه مردونيه شجاعانه در جنگ پالته كشته شد                     « :   مي نويسد   

يونانيهاي تژه اول كساني             .   گرديدند    )   ايران    ( فرمانده ناچار به عقب نشيني شدند در اين هنگام يونانيها داخل اردوگاه                                
بودند كه داخل شده خيمه مردونيه را غارت كردند و در ميان اشياء ديگر، آخورهاي اسبهاي او كه از مفرغ ساخته شده                                                

 در دوره » . آ هديه كردند و اين آخورها را به معبد مينروآله. و در نهايت زيبايي بود مخصوصاً جلب توجه كردبود، 



 

 

البته   .   كردند    هخامنشيان ركاب به كار برده نمي شد و براي سوار يا پياده شدن، از كرسي هاي تزئين شده استفاده مي                                       
 و سربازان و مردان عادي به نظر مي رسد كه براي سوار شدن                        بايد دانست كه كرسي مخصوص شاهنشاه و بزرگان بود،                   

شود، كه     ها، عده اي مادي نيز ديده مي                هاي پلكان كاخ آپادانا عالوه بر نقش ارابه                       در سنگ نگاره     .   جستند  بر اسب مي   
كرسي  .   كنند  اسبهاي نسائي و ساز و برگ مربوط به آن، از قبيل جل و شالق و كرسي مخصوص سوار شدن را حمل مي                                   

شاهي معموالً از چوب منبت كاري شده، با روكشي از زر ناب ساخته ميشد، تزئينات كرسي همانند تخت سلطنتي است                                     
چنانكه در شكل     .   هاي كرسي را شبيه به پنجه هاي شير ساخته اند             كه در ساير نقوش تخت جمشيد مي توان ديد، و پايه                  

شالقها داراي سر و ته برجسته           .   ر يك شالقي ني در دست دارند           ديده مي شود، چهار مهتر مادي حامل جل، ه                 7شماره   
شود و در قسمت       بدنه شالق به نسبت از بال به پايين باريكتر مي                 .   است، به نظر مي رسد كه داراي روكشي از چرمند                     

 ايجاد   در صورتي كه اين برجستگي را مفصل بناميم مي توان اين مفصل را براي                            .   ( باالي آن گره يا مفصلي وجود دارد                 
پايين شالق به يك قسمت بافته شده و سپس به چند شاخه نامساوي تقسيم                    )   حركت و سرعت بيشتر در شالق دانست            

گفتگو پيرامون اهميت اسب و تزئينات و ساز و برگ آن در                      .   پذيرد    گرديده، و سرانجام به يك رشته باريك پايان  مي                    
نجا پايان داده، و اميد است كه بتوانيم دنباله اين سخن را درباره                              ساله هخامنشيان را در اي          220دوره پر افتخار سلطنت         

 -2*     20  - شماره  - بخش نخست همين مقاله     -1:   پي نوشت  .     سرافرازي ايران باستان ادامه دهيم                   هاي پر    ساير دوره     
 تاريخ ايران باستان -4* نامه گزنفون   كتاب كوروش-3 * شناسي مجله سوم گزارشات باستان

 گردن اسب در دوره هخامنشي پلكان آپادانا  تزئينات سر و :17ش    

تزئينات افسار اسب از سنگ آهك و عقيق سرخ موزه ايران باستان  : 16ش        

 

 دهنه برنزي هخامنشي ـ موزه ايران باستان : 15ش           



     13طرح مهر شماره : 14ش         

 راز ـ موزه بريتانيا      مهر هخامنشي شكار گ :13           ش

 هاي با نقش شيرها ـ پازيريك      حاشيه پارچه-12ش          

 .فرش گليم بافت با نقش ملكه هاي هخامنشي ) : 11ش               

          . خراج گذاران سكائي از  سنگ نگاره هاي كاخ هـ ـ تخت جمشيد) 10ش      

  . رانان خوزي ـ آپادانا  گردونهها با گردونه) : 9ش           

          .مهتران و اسبهاي مادي از سنگ نگاره هاي پلكان آپادانا         

            مهتران مادي حامل كرسي و جل و شالق ـ آپادانا ن : باال) 7ش       

         خراج گذاران آشوري از سنگ نگاره هاي پلكان آپادانا ) 6ش       

       خراج گذاران ارمني از سنگ نگاره هاي آپادانا فهاني ) 5ش       



خراج گذاران مادي از سنگ نگاره هاي آپادانا ) : 4ش                

نقش اسب سوار از قاليچه پازيريك ) : 3ش (               

         . قاليچه هخامنشي از كشفيات پازيريك ): 2ش (         

. موزه بريتانيا. م.  ق 7-6قسمتي از غالف طالي مادي ـ از گنجينة جيحون سده :  1ش       

                          
در سومين بخش اين گفتگو، پيرامون اهميت اسب در دوره هخامنشي سخن گفتيم، و ديديم كه در روزگار پرشكوه                                            

گي از جهان گسترش يافت، اسب چه اهميت و                سلطنت هخامنشيان ، كه تمدن و فرهنگ درخشان ايران در بخش بزر                         
مشعل فروزان تمدن هخامنشي ، كه ميليونها نفر از                 .   ـ م .  ق 330با مرگ جانگداز داريوش سوم در سال                 .   ارزشي داشت     

مردم جهان، از نژادهاي گوناگون ، در پرتو آن يك حكومت جهاني با شكوه و آزادمنش تشكيل داده بودند به خاموشي                                                   
 چنين گمان كرد كه مهاجمين از همه جهت پيروز شده بودند، بلكه اين پيروزي تنها يك پيروزي نظامي                                       نبايد  .   گرائيد   

بود، آنهم نه به سبب شجاعت و تهور انفرادي، يا جمعي اسكندر و كسان او، بلكه اين پيروزي را آشفتگي داخلي خود                                              
با اين همه اسكندر پس از تسلط بر             .   ساخت ايران و ضعف دستگاه اداري حكومت هخامنشيان ، براي اسكندر فراهم                              

ايرانيان، آنچنان تحت تأثير تمدن باشكوه هخامنشيان قرار گرفت، كه لباس ايراني پوشيد و از آداب ايراني پيروي كرد و                        
ط اما از آنجا كه طبع ايراني هرگز اطاعت از ديگران را نمي پسندد، اين تسل                                .   حتي به اسبهاي خود ساز و برگ ايراني داد                 

خيز ايران نواهاي جان بخش آزادي برخاست، كه در اين                             نظامي ديري نپاييد ، و بزودي از گوشه و كنار سرزمين مرد                         
 قوم پارت كه در سرزمين پرثو، يا ناحيه اي كه . ميان آوائي كه از جانب پارت برخاست از همه رساتر و نيرومندتر بود



 

 

 

ها بودند كه همراه با مادها و پارسها                 ني است زندگي مي كردند، آريايي              امروزه شامل خراسان و شمال غرب خراسان كنو              
آمدند             يران  ا فالت  بزرگ                              .   به  و سپس شاهنشاهي  مادها  تشكيل سلسه  به   ، پارسها و سپس  مادها  مدتيكه  در  پارتها 

ي در بين پارتها       شايد حفظ وضع ايالت     . هخامنشي پرداختند، همچنان زندگي عشيره اي و تمدن چوپاني خود را ادامه دادند
بدين سبب بود كه ، مانند مادها و پارسها از تماس و نزديكي با ملل آسياي غربي كه پايه گذاران تمدن قديم بودند                                                

بهرسان اين قوم دلير پس از سقوط سلسله هخامنشي و تسلط سلوكيان ، همچنان موقعيت خاص خود را                . بهره اي نداشتند
. ارشك اولين پادشاه سلسله پارت عليه آنتيوخوس دوم سلوكي قيام كرد                           .   ـ م . ق   250سرانجام در سال       .   حفظ كردند     

از سال                            كه،  گرديد  اشكاني  تأسيس سلسله  به  منجر  مردانه  قيام  ق 250اين  م .   در          226تا  .   ـ  يعني   ، ميالد  از  بعد   
انجاميد        475حدود    طول  به  بي         .  سال  همه  با  اشكاني  لتي    سلسله  آن             عدا به  نسبت  گذشته  در  كه  از     هايي  يكي   شده، 

جاي شگفتي نيست اگر گفته شود كه، به اين سلسله بزرگ در                      . بزرگترين سلسله هاي تاريخ شاهنشاهي ايران است                   
مدارك بسياري در دست است كه پس از آنكه اردشير بابكان توانست اردوان پنجم                                   .   تاريخ وطن بي عدالتي شده است           

ساساني كوشيدند كه آثار باقيمانده دوره سلطنت اشكاني را از ميان                         را با نيرنگ از پاي درآورد ، او و ديگر سالطين                         
دليل قاطع اين ادعا اين است كه، در شاهنامه فردوسي كه بر مبناي كتابهاي دوره ساساني تنظيم گرديده ، اين                                           .   بردارند     

 شده و حتي آنرا       بيت خالصه  18ترين دوره سلطنت يك سلسله در ايران است، در                     ساله كه دراز مدت        475دوره عظيم      
همين بي اطالعي از چگونگي تاريخ اشكانيان سبب گرديده بود كه، تا چندي قبل كه بر                              .   دوره ملوك الطوايف ناميده اند               

اين گمان نادرست        . اثر كشفيات و مطالعات جديد، تاريخ اين سلسله روشن گرديد، جمعي اشكانيان را غير ايراني بدانند                                     
 كه، پادشاهان پارتي در اوايل سلطنت اين سلسله به كشور خود، از هيچيك از سلسله                                گويا از آنجا سرچشمه مي گرفت          

هاي شاهنشاهي ايران پيش از اسالم كمتر و كوچكتر نبود، و چه بسا كه اگر جز پارتهاي غيور در اين مدت دراز در                                                  
ات و خدمات پارتها را مي             بزرگترين اقدام        .   ايران سلطنت مي كردند، سير تاريخ ايران جز آن بود كه طي شده است                           

با توجه به اينكه سلوكيها        ( ـ بيرون راندن سلوكيها از ايران و تأسيس يك سلسله ايراني                       1:   توان به شرح زير خالصه كرد          
پيرو سياست اسكندر بودند كه مي خواست جهاني متحد بر مبناي تمدن يوناني ايجاد كنند، كه الزمه آن از ميان بردن                                          

ـ جلوگيري از توسعه طلبي دولت روم كه خود را وارث اسكندر مي                           2. )   ر ملل از جمله ايران بود           تمدنهاي درخشان ساي        
با توجه به اين اصل كه نيروي نظامي روم در اين دوره نيرومندترين ارتش جهان بود و لژيونهاي تربيت شده و                                              .   ( دانست   

نگرد شرق و شمال كه بطور دائم و پي گير خاك               ـ سد كردن راه وحشيان بيابا3.) با انضباط رومي در جهان مانند نداشت
در مورد اهميت اين عمل كافي است كه بدانيم اگر آنها در كار                    . دادند ايران را براي رسيدن به غرب مورد حمله قرار مي

چنانكه قرنها بعد اين حادثه در شرق بصورت حمله مغول                    .   شد خود پيروز نمي شدند تمدن شرق و غرب يكجا پايمال مي                  
بزرگترين خدمت سلسله اشكاني          .   در غرب بصورت حمله اقوام نيمه وحشي ظاهر گرديد و قرون وسطي را ايجاد كرد                                  و  

جنگهاي پي در پي در سه         .   رفت   احياء روح ايرانيت بود كه بر اثر حمله اسكندر و حكومت جانشينان او، رو به ضعف مي                                  
 كالت و حوادث را ، كه تا حد زيادي در ايرانيان از جبهه شرق، شمال و غرب روح سلحشوري و مقاومت در برابر مش



 

 

آنها   .   اينكه پادشاهان اوليه اشكاني خود را طرفدار يونان مي خواندند امري سياسي بود                                 .   ميان رفته بود دوباره زنده كرد                
 يوناني    تشكيالت كشور بر دوش يوناني اداره مي شد، شهرها اساسا اقتصادي و اجتماعي                               .   وارث حكومت يوناني بودند             

داشت، و قومي كه تازه به سلطنت رسيده بود در برابر اين عوامل تنها شجاعت و جنگجويي داشت و نمي توانست به                                           
يك صد ساله                        .   آساني تشكيالت را يكباره دگرگون كند                 هم ريختن تشكيالت  ميدانستند، كه در  اشكاني  پادشاهان 

بب با روش عاقالنه خود نه تنها تمدن موجود را از ميان                        به همين س  .   سلوكيان سبب آشفتگي و هرج و مرج خواهد شد             
نبردند، بلكه به مرور چنان تمدن ايراني را جايگزين آن كردند كه بزودي اثري از آن بر جاي نماند و تمدن جديد پايه                                                     

دي ،   در كار توسعه اقتصا       .   و اساس تمدن درخشاني شد كه بعدها در زمان سلطنت ساسانيان چشم جهان را خيره ساخت                     
با مرگ اسكندر مقدوني، ميراث او پس از مدتي كوتاه                       .   دولت پارت از خدمتگزارترين سلسله هاي تاريخ ايران است                           

براي ادامه حيات          .   تقسيم شد ، و در سراسر متصرفات او هرج و مرج و راهزني بخصوص دزدي دريائي رواج يافت                                           
ظهور دولت      .   لط بر مديترانه و تصرف سوريه امنيتي ايجاد كرد                 اقتصادي ، و ايجاد ارتباط شرق و غرب ، دولت روم با تس                           

به اين ترتيب كاروانهاي حامل ابريشم،                   .   مقتدر پارت نيز قسمت عمده ديگري از راه شرق به غرب را امنيت بخشيد                             
فه ميانجي   ادويه، عاج، احجار كريمه، عطر و ساير اشياء تجملي از هند و چين عازم غرب گرديد و ايران در اين ميان وظي                                              

در سراسر امپراطوري وسيع اشكاني مراكزي براي تجارت ترانزيت و وسايل حمل و نقل زميني و                                        .   را انجام مي داد          
هاي ايران هيچگاه مانند زمان اشكانيان خوب نگاهداري و                           جاده   .   همچنين تشكيالت حمل و نقل دريايي ايجاد گرديد                 

تي ، كه از چين و هند به ايران مي آمد كاروانسراها، چاههاي آب ،                                 در سراسر راه كاروانهاي تجار               .   نگاهباني نمي شد    
ماليات حاصله از اين دستگاه منظم تجارتي ، قسمت بزرگي از                      .   مراكز پليس ، و ايستگاههاي تعويض اسب ايجاد گرديد                   

از ساير كشورها       از همين راه ارتباط بود كه درختان، گياهان و پرندگان جديد                               .   درآمد دولت ايران را تشكيل مي داد                   
در حكومت اشكانيان مجلس مهستان كه از سران و بزرگان قوم تشكيل مي شد بر                          .   مانند چين به ايران وارد مي گرديد                

آخرين افتخار سلسه نيرومند پارت اين است كه                 .   كار حكومت نظارت مي كرد و آزادي مذهب در كشور حكمفرما بود                           
ر نيامد، بلكه هنگام انقراض كشور را در حاليكه حتي يك وجب از مرزهاي                              هرگز در برابر يك حكومت بيگانه به زانو د                 

پس از اين اطالع مختصر از خدمات سلسله نيرمند                    .   خود را از دست نداده بود، بيك سلسله ايراني ديگر تحويل داد                              
 240-170يوناني   هردوديانوس نويسنده             . اشكاني ، اكنون به شرح اهميت اسب و تزيينات آن در اين دوره مي پردازيم                                

بلكه از كودكي با آنها بزرگ            .   ميالدي مي نويسد پارتها كمان و اسبشان را مانند روميها فقط در هنگام جنگ الزم ندارند                                  
مي شوند، وقتشان به شكار مي گذرد و هيچگاه تركش را از خود دور نمي كنند و از اسب فرد مي آيند، هميشه آنها را                                             

با روي كار آمدن دولت پارت نه تنها از اهميت اسب كاسته نشد، بلكه اسب                               چه در شكار    بكار مي برند، چه در پيكار و            
پارتها مردمي شجاع و        .   نزد پارتها به سبب آنكه آنها داراي زندگي عشايري و چادرنشيني بودند اهميت بيشتري داشت                                     

دانستن چگونگي اين موضوع الزم            براي    .   سواراني چابك بودند و بيشتر زندگي مردان پارتي بر گرده اسبها مي گذشت                              
سپاه پارت از دو قسمت سواره نظام و پياده نظام                    .   است كه، نظري به تشكيالت نظامي ايران در دوره اشكانيان بياندازيم                             

سواران پارتي شامل          .   اهميت سواره نظام كه خود دو بخش متفاوت داشت بيشتر از پياده نظام بود                                .   تشكيل مي شد  
 ـ سواران 1. ، و سبك اسلحه بودند، كه چگونگي سالح و تجهيزات هر يك را شرح خواهيم دادسواران سنگين اسلحه



 

 

زره بلند     .   اين دسته از سواران وظيفه حمله و دفاع هر دو را به عهده داشتند، و داراي سالح كامل بودند                                          :   سنگين اسلحه 
اين قطعات فوالدي        .   ن و فوالد به آن مي دوختند            آنها كه از پوست شتر ساخته مي شود تا زانو مي رسيد و قطعاتي از آه                      

. عالوه بر اين زره، شلواري نيز از جنس چرم بپا مي كردند كه تا روي پا را مي پوشاند                                     .   شبيه به پر مرغ ساخته مي شد      
ت دقت و   زره سواران و برگستوان اسبها را در نهاي                   .   خود آنها مسلح بود        اسبهاي اين سواران نيز با برگستوني شبيه به زره                 

ها نيز بكار برده مي شد،          و همان دقتي كه در ساختن زره بكار مي رفت در ساختن برگستوان اسب      . استحكام مي ساختند
به اين ترتيب سواران سنگين اسلحه غرق در              . و اين دليل روشني است بر اهميتي كه اشكانيان به اسبهاي خود مي دادند                          

قطعات  .   آنها شبيه به پارچه اي بود كه پرهاي بسيار به آن وصل كرده باشند                         آهن و فوالد مي شدند، و زره و برگستوان                   
به نحوي كه هنگام تابش آفتاب بر آنها چون آينه                   .   ها دوخته مي شد، بخوبي صيقلي و شفاف مي گرديد               فلزي كه بر زره       

ستبر و كاله خودهاي       اين سواران به سبب داشتن چنين زره              .   مي درخشيد و به سواران جالل و شكوهي خاص مي بخشيد                  
سالح تهاجمي آنها نيزه بلند محكمي بود كه ضربت آن دو                  .   محكم، از اسلحه دفاعي ديگري ، مانند سپر بي نياز بودند                      

به اين    .   تير و كمان ، شمشير دودمه و خنجر بقيه سالح آنها را تشكيل مي داد                         .   سوار را به آساني به هم مي دوخت                
 . شد نگين اسلحه ايجاد مي گرديد، ديوارهاي فوالدين بود كه به آساني شكافته نمي                              ترتيب صفي كه از اين سواران س            

اين دسته بجز تير و كمان هيچ گونه سالح دفاعي                .   دسته دوم سواران پارتي، سواران سبك اسلحه يا چابك سواران بودند      
وظيفه   .   بك بار و سخت چاالك بودند         اسبهاي آنها نيز فاقد برگستوان بود به ناچار بسيار س                      . يا تهاجمي ديگري نداشتند        

روش ويژه پارتها در جنگ، كه مشهور به روش سكائي است، و پارت ها آن را در اثر                                         .   اين دسته جنگ و گريز بود           
در آغاز جنگ چابك سواران به دشمن تاخته و با مهارتي كه                          . تماس و نزديكي با سكاها آموخته بودند ، بدين قرار بود                       

باريدند ، و چون دشمن در صدد حمله متقابل بر مي آمد ، اين چابك                             ند ، باران تير را بر آنها مي             در تير اندازي داشت           
در اين هنگام نيروي دشمن به گمان آنكه شكست                 .   سواران از پيش آنها گريخته ، و از هر جانب رو به فرار مي نهادند                              

. شدند    چابكي سواران موفق به رسيدن به آنها نمي                اما به سبب   .   در قواي پارت افتاده به دنبال اين سواران مي تاختند                           
چون نظم سپاه      . ها بر گشته و به طور قيقاج به تير اندازي مي پرداختند                        چابك سواران در ضمن فرار نيز از روي اسب                    

دشمن بر اثر اين جنگ و گريز به هم مي خورد، و سربازان خسته و درمانده مي شدند، چابك سواران ناگهان برگشته و                                             
تاخت و تاز آنها اغلب          .   اين سواران در تير اندازي در جهان بي مانند بودند                         .   با تيرهاي خود آنان را از پاي در مي آورند                      

به نحوي بود كه ميدان نبرد را از گرد و خاك تيره مي ساخت و پارتها از اين روش براي ايجاد پرده استتار در هنگام                                                     
ها در شب نمي جنگيدند زيرا قسمت عمده سپاه پارتي را سواره نظام تشكيل مي                           پارت   .   فرار، يا حمله استفاده مي كردند              

سواران به هنگام جنگ           . داد ، و چون آماده ساختند اسبها در شب آسان نبود ، از جنگيدن در شب خودداري مي كردند                                     
سواران پارتي شجاع،          .   اسبهاي يدك نيز با خود مي كشيدند، تا در صورت لزوم بتوانند از اسب يدك استفاده كنند                                     

كه  )   حران   ( نمونه كامل اين روش جنگي را در جنگ كاره                      . مانند بودند      نيرومند، بردبار، به ويژه در تحمل تشنگي بي                   
جنگ حران كه از بزرگترين جنگهاي ايران و                   .   توان مشاهده كرد         هائي از آن را به طور خالصه خواهيم گفت، مي                    گوشه 

نتايج اين جنگ از نظر سياسي و نظامي براي ايران                   .   اريخ ايران اهميت فراوان دارد                  روم در دوره اشكانيان است، در ت                  
 در زمان سلطنت ارد اول . م .  ق 53جنگ حران در سال . ارزش بسيار داشت، كه در اين بحث جاي گفتگو از آن نيست



 

 

 

در فكر تسلط بر جهان بود، سه            بهنگام سلطنت ارد اول، در روم، دولت مقتدري كه هميشه                          .   رخ داد     .   م  .    ق  37ـ 56
در اين زمان       .   سردار بزرگ يعني پومپه، يوليوس سزار، و ماركوس كراسوس حكومت سه نفري تشكيل داده بودند                                         

كراسوس مردي خسيس، طماع و           .   كراسوس از طرف سناي روم به حكمراني سوريه رسيد و با سپاهي عازم سوريه شد                            
ازه جنگ با اشكانيان را نداشت ، اما خيال خام تصرف ايران و هند را در سر مي                                 او با اينكه از سناي روم اج             .   حريص بود    

النهرين را مورد تجاوز قرار داد و به قتل و                       كراسوس پس از ورود به سوريه پلي بر فرات بست و شهرهاي بين                        .   پروراند     
كراسوس با اينكه مي        .   ه او پيوست    در سوريه فرزند او با هزار سوار از اهالي گاليا ب                        .   غارت و اسارت بر مردم دست زد              

توانست از آماده نبودن پارتها براي جنگ استفاده كرده به آساني بابل و سلوكيه را تسخير كند، اما از اين كار خودداري                                                   
در سوريه فرستادن       .   كرد و به سوريه بازگشت و به جمع آوري طال پرداخت و حتي از غارت معابد نيز خودداري نكرد                                         

اگر اين لشگر را روميها فرستاده اند پادشاه ما با                     .   متن اين پيام چنين بود        .   و آمدند تا پيام ارد را به او برسانند                 پارتي نزد ا      
اند اين جنگ بر ضد اراده روم است، و شما                   ولي اگر چنانكه به ما گفته         .   آن جنگ خواهد كرد و به كسي امان نخواهد داد      

 ايد، ارشك براي اعتدال خود حاضر                تها شده و شهرهاي ما را تصرف كرده             براي منافع شخصي با اسلحه داخل مملكت پار             
است كه رحم به پيري شما كرده به روميهايي كه در شهرهاي او هستند اجازه بدهد بيرون روند زيرا پادشاه ما اين                                                  

نيتم را در     : خ داد   كراسوس در پاسخ اين گفته سفراي ايران چنين پاس                 . داند نه ساخلو شهرها       روميها را محبوسين خود مي         
سلوكيه به شما اعالم خواهم كرد و در جواب اين گفته ، مسن ترين سفير ايران خنديد و كف دست خود را نشان داده                                            

به اين ترتيب مقدمه نبرد فراهم              .   گفت كراسوس اگر كف دست من مويي خواهد روييد تو هم سلوكيه را خواهي ديد                             
النهرين را از وجود ساخلوهاي رومي پاك                     آغاز كند ، پارتها شهرهاي بين            اما پيش از آنكه كراسوس حمله را               .   گرديد   
پيوستند و اخبار      روميهايي كه از اين جنگها جان به در برده بودند، چون پيكهاي مرگ به اردوگاه كراسوس مي                                         .   كردند   

ب آنها نمي توان جان به در           آنها مي گفتند كه پارتها مردمي هستند كه از تعقي                .   وحشتناكي با خود به ارمغان مي آوردند                 
برد، و اگر فرار كنند نمي توان به آنها رسيد، تيرهايي دارند كه روميها با آنها آشنا نيستند ، و با نيرويي تير مياندازند كه                                                  

اسلحه  .   نمي شود سرعت آنرا مشاهده كرد، و قبل از اينكه شخص در رفتن تير را از كمان ببيند ، تير به او خورده                                              
سپاه روم      » . شان چيزي كارگر نيست        وارهايشان همه چيز را شكسته و از هر چيز مي گذرد و به اسلحه دفاعي                         تعرضي س 

با دريافت اينگونه اخبار روحيه خود را از دست مي داد، ولي كراسوس با عجله تمام دستور گذشتن از پل فرات را صادر                                                 
پس از   .   حمله به ايران از راه ارمنستان متكبرانه رد كرد                         كرد، و دعوت پادشاه ارمنستان را براي رفتن به كشور او و                               

گذشتن كراسوس از فرات پل اين رودخانه نيز بر اثر صاعقه سوخت و قسمتي از اردوگاه كراسوس نيز گرفتار برق                                               
روحيه سربازان                                                      اند تا از ضعف  كرده  ويران  دستور خود او پل را  كرد كه به  كراسوس چنين وانمود  زدگي شد، و 

در اين هنگام به گفته پلوتارك بزرگترين بدبختيهايي كه روزگار براي                            .   ي كند اما اين كار نتيجه معكوس داشت           جلوگير
اين شيخ از جانب سورنا فرمانده ارتش ايران                   .   كراسوس تدارك كرده بود، يعني يك شيخ عرب به نام آريام وارد شد                              

 در اين .  تا سواران اشكاني بتوانند كار او را يكسره كنندالنهرين كشانده، مأمور بود كه ، كراسوس به جلگه هاي بين



 

 

قسمت اول كه شامل پياده نظام پارتي بود، زير فرمان ارد شاهنشاه ايران به                                 .   هنگام ارتش پارت به دو قسمت تقسيم شد             
مي شد تحت   جانب ارمنستان پيش راند، تا از حمله ارمنستان جلوگيري كند، و قسمت دوم كه از سواره نظام تشكيل                                           

اما سورنا كه بود؟ سورنا رئيس خاندان سورن ، سپهساالر لشگر ايران                           .   فرماندهي سورنا مأمور دفع متجاوزين رومي بود                     
. طبق سنن اشكاني بعد از انتخاب شاهنشاه به وسيله مهستان، تاج را رئيس خاندان سورن بر سر او مي گذاشت                                        .   بود  

سورن  .   لند بودند، و رييس اين خاندان فرماندهي سپاه ايران را به عهده داشت                               بنابراين پيداست كه اين خاندان ارجي ب                 
و از نظر دليري و ارزش فرماندهي در ايران كسي به پاي او نمي                               .   از جهت ثروت و مقام دومين فرد دولت اشكاني بود                       

 او سفر مي كرد هزار شتر         وقتي كه   :   مورخين رومي مي نويسند         .   وي يكي از چهره هاي درخشان تاريخ ايران است                     .   رسيد 
گارد محافظ او شامل هزار سوار سنگي اسلحه و               .   بار وبنه او را حمل مي كردند و دويست ارابه حامل حرمسراي او بود                                 

تعداد اسبهاي اصطبل شخصي او بيش از ده هزار بود، و هنگام ده هزار سوار از                                  .   تعداد بيشتري سوار سبك اسلحه بود           
نقشه ماهرانه سورنا وسيله آريام به خوبي عملي گرديد،                     .   در جنگ حران سورنا سي ساله بود           .   دافراد خود او تجهيز مي ش          

و سپاه كراسوس پس از گذشتن از فرات در ميان صحراي پوشيده از خاك و شن محصور گرديد، و در اين هنگام نيروي                   
ا داده بود كه در مرحله اول نيروي ايران          سورنا در نهايت كارداني چنان آرايش قو. كراسوس با قواي سورنا مواجه گرديد
او صفوف سربازان را عميق و پشت سر هم قرار داده، بعالوه دستور داده بود كه                                    .   بسيار كم و كوچك به نظر مي رسيد          

سربازان، بر وي لباس رزم خود ردائي بپوشند، تا در زير پرتو خورشيد كاله خودها و زره هاي آنها كه بسيار درخشان و                                                    
پس از آنكه آرايش قواي طرفين انجام گرفت، به ناگاه هزاران طبل و كوس، با آواي                                           .    شده بود معلوم نگردد        صيقلي

گوشخراش به صدا درآمدند ، و پارتها چنانكه عادت آنها بود با خروشهاي وحشتناك رداها را به كناري انداختند، و از                                                    
اين روش پارتها سبب ضعيف شدن روحيه              .   گرفت  ها چون شعله هاي آتش درخشيدن               زير آن برق خودها و جوشن            

در ميان اين درياي خروشان ، سورنا سردار بزرگ پارت با قدي افراشته و صورتي آراسته و موئي كه از                                              . دشمن گرديد    
سورنا ناچار     .   نخستين حمله پارتها به سبب عميق بودن صفوف روميها بدون نتيجه ماند                       .   ميان باز شده بود قرار داشت             

هزاران چابك سوار پارتي به روميها حمله برده و باران تير بر                              .   اران را دستور داد كه حمله خود را آغاز كنند                       چابك سو  
روميها به اميد اينكه         .   صفوف درهم فشرده روميها كار هدف گيري اين سواران را آسان ساخته بود                              .   آنها باريدن گرفتند        

اما   .   ن خواهند پرداخت، با دادن تلفات سنگين مقاومت مي كردند                       بزودي تير اين سواران تمام شده و به جنگ تن به ت                     
اين كار بيهوده بود زيرا سواران پس از اينكه يك دور ميدان نبرد را دور مي زدند، از شترهايي كه حامل تير بودند،                                                         

دستور حمله داد،        كراسوس ناچار به پسر خود را             .   تيرهاي مورد نياز خود را تهيه كرده و دوباره وارد عمليات مي شدند                               
چابك سواران پارتي در مقابل او عقب نشستند، و                   .   واو با پانصد سوار گالي و هشت دسته پياده به حمله تهاجمي پرداخت                         

كراسوس جوان به اين تصور كه آنها در حال فرارند به تعقيب سواران پرداخت، و بزودي صفوف منظم                   . رو به فرار نهادند
در همين هنگام بود كه         .    پراكنده شده و فاصله او از باقيمانده سپاه رومي نيز زياد گرديد                            قواي زير فرماندهي او از هم               

اي از گرد و خاك كه در اثر تاخت و تاز آنها به وجود آمده بود روميها را                                    چابك سواران ناگهان بازگشته و در ميان پرده          
و سواران گالي در برابر حمالت شديد پارتها و                   مقاومت شديد روميها با همه شجاعت كراسوس جوان                 .   در ميان گرفتند       

 كراسوس جوان نيز در اثر اصابت . كليه سربازان رومي كشته يا اسير گرديدند. گرماي طاقت فرساي هوا به پايان رسيد



 

 

از  هاي برگشته بود، و پس از فرو رفتن در بدن قابل بيرون آوردن نبود زخمي شد، و ناچار                                          تيرهاي پارتي كه داراي لبه             
مرگ كراسوس جوان سبب شد         .   مير آخور خود خواست تا شمشيرش را در پهلوي او فرو برد و بدين ترتيب كشته شد                             

كه بقيه نيروي رومي نيز نتوان مقاومت زيادي در برابر حمالت قواي پارت كند، در نتيجه پس از پايان اولين روز نبرد                                                      
تنها سيصد نفر از سواران ورمي توانستند پس از                 .   يه عقب نشست   قواي كراسوس تقريباً درهم شكسته بود و به جانب سور                  

كراسوس نيز خود را به شهر حران رسانيد، كه به قصد                    .   رساندن خبر شكست كراسوس به شهر حران از فرات بگذرند                    
اي كه     كراسوس از تپه      :   پلوتارك در شرح مالقات اين دو سردار مي نويسد                    .   فرار از حران خارج شده بود اسير پارتها شد                  

كراسوس مي خواست تا اسبي         « . پناهگاه او بود و در محاصره پارتها قرار داشت ، به قصد مالقات با سورنا پياده پايين آمد                                 
براي او آورد، ولي سورنا به او گفت لزومي ندارد پادشاه اين اسب را به شما هديه مي كند، در اين لحظه اسبي آوردند                                                     

در همين ديدار بود كه بين ايرانيان و روميها جنگي در گرفت و همه افسران رومي از                                      و باالخره      »   . كه دهنه آن طال بود        
اما افسوس كه       .    هزار رومي تمام شد         10هزار و اسارت        20جنگ حران به قيمت جان          .   جمله كراسوس كشته شدند       

 در دست نيست ، اما        اگرچه از سرنوشت او اطالعي           .   سورنا سردار بزرگ ايران نيز خود قرباني نتيجه همين جنگ گرديد                        
مأخذ ديگري     .   چنين به نظر ميرسد كه وي به فرمان ارد كه از نظر قدرت سورنا بيمناك شده بود از ميان برداشته شد                                     

نامه    كه درباره اسب و چگونگي اهميت و تزيينات آن در دوره پارت در دست است كتابي است كه تحت عنوان سياحت                                        
يسنده اين كتاب وقايعي را كه نگاشته است مربوط به دوره هخامنشيان دانسته،                              اگرچه نو    .   فيثاغورث نگاشته شده است       

و مدعي گرديده كه خود ناظر تشريفات تاجگذاري داريوش بزرگ                             .   چگونگي تاج گذراي داريوش را شرح داده است                      
ه اسكندر نوشته شده    هاي خود آورده دليل كافي است بر اينكه ، اين كتاب پس از حمل                             اما آنچه او در خالل نوشته           .   بوده   

نويسنده كتاب در حاليكه از مراسم تاج گذاري داريوش بزرگ سخن گفته ، در                                  . و بايد مربوط به دوره اشكانيان باشد               
پله بزرگ وسط از دو سوي راه ميدهد و باال رفتن از آن آسان است دو صفه                               :   نويسد    شرح ساختمانهاي تخت جمشيد مي       

اين پلكان شخص را به دو سردر           .   وال دور و بعد نزديك مي شود تاثير خوشايند دارند                     مسطح در انتهاي اين دو پله كه ا              
در قسمت ديگري از        .   كه هريك را حيواني عظيم الجثه و بال دار پاسبان است و به يك جرز تكيه داده هدايت مي كنند                                    

ديدم بيش از يك قرن گذشته           شهريارا بخواب       : نامه در حال گفتگو با داريوش چنين نوشته است                 كتاب نويسنده سياحت      
زاده بيگانه اي جوان از بالد مغرب به ايران                        پادشاه   .   ايد   و در مدفن عالي كه اكنون عزم ساختن آن را داري جاي گرفته                           

آمده ، سوداي جهانگردي به سر دارد ، به تسخير تمام آسيا قيام كرده سي هزار مرد جنگي مقصود او را كفايت تواند                                                
ابل را مسخ داشته ، محتاط نيست، در بحبوحة فتح و ظفر به پرسپوليس رسيده در قصر سلف شما                             كرد، مانند كورش ب         

دوستان و همساالن خود را به مهماني خوانده ، زني بد                         .   شايد در همين عمارت كه امروزه به پي افكندن آن مشغوليد                        
سوز مشتعل به دست مي       ي بر خواسته دو نيم       كاره كه او را بيش از همه دوست دارد ، در اثناء سرسام باده خواري از جا                                    

به اين ترتيب جاي       . كنند  گيرد ، يكي را به عاشق خود مي دهد و مي گويد پيرو من باش هر دو سوختن قصر شروع مي                                
تاريخ نگارش      .   ترديد باقي نمي ماند كه اين كتاب پس از آتش زدن تخت جمشيد به دست اسكندر نوشته شده است                                

اسط دوره اشكاني دانست، آنچه اين موضوع را ثابت مي كند شرحي است كه در فصل چهارم كتاب                                  اين كتاب را بايد او          
 نويسنده در اين بخش از كتاب، چگونگي انجام مراسم ستايش مهر را در . داده شده است) مهر(زير عنوان دخمه ميترا 



 

 

ان اشكانيان بوده و اين مراسم هيچ گونه                 بايد يادآور شد كه رونق آئين مهر پرستي در زم                    .   دخمه ميترا شرح مي دهد        
بنابراين آنچه او درباره داريوش بزرگ و مراسم تاجگذاري او نگاشته، به احتمال زياد                                            .   ارتباطي با هخامنشيان ندارد             

نامه    در سياحت   .   مربوط به يكي از پادشاهان اشكاني بوده كه وي كوشيده است كه آن را به داريوش بزرگ نسبت دهد                                         
از آن جمله در فصل پنجم به هنگام              .    در موردي چند نويسنده درباره اسب و اهميت آن سخن رانده است                             فيثاغورث    

داريوش از       .   دربار به قصد اقامت در پرسپوليس حركت كرد، من نيز همراه بودم                             :   توصيف شهر پرسپوليس مي نويسد      
تربيت معلمين ماهر، براي ركاب دادن خم مي                   اسبان اصطبلهاي پادشاه ايران اسبي به سواري من مقرر فرمود كه در اثر                            

شاه و درباريان همه سوار بودند،               :   در همين فصل به هنگام توصيف موكب شاهنشاه مي نويسد                 . نام اسب فارس بود        .   شد 
به اين    .   دهانه اسب شاه زر سرخ بود          .   جامة سپيد فراخ كه شاه بر روي سالح پوشيده بود شخص وي را كفايت مي كرد                          

. م مي شود دهانه اسب شاهان اشكاني نيز مانند پادشاهان ماد و شاهنشاهان هخامنشي از طال ساخته مي شد                                ترتيب معلو   
هنگاميكه پادشاه اسبي را به عنوان پاداش به كسي مي بخشيد، آن اسب نيز دهانه طال داشت كه نشانه اسب سلطنتي                                        

سبي را كه سورنا از جانب ارد به كراسوس هديه داد                     در آنجا ا     .   اين موضوع را در برخورد كراسوس و سورنا ديديم                     .   بود  
در دوره اشكانيان نيز مانند زمان هخامنشيان ركاب بكار برده نمي شد، و براي سوار و پياده شدن                                        .   داراي دهنه طال بود          

كرسي مخصوص شاهنشاه از زرناب ساخته             .   شاهنشاه يا بزرگان مانند دوره هخامنشي، كرسي مخصوص بكار مي بردند                          
رسم است شاه در هر شهر بزرگ         .   نامه فيثاغورث در شرح ورود داريوش به پرسپوليس ايستاد                         نويسنده سياحت      .  شدمي 

كرسي دار همه جا همراه شاه است، براي پياده                   .   بخواهد زماني اقامت كند، در آن شهر بايد آداب مذهب را بجاي آرد                               
ده، اين موضوع را از يك داستان كهن ايراني گرفته                        نويسن  . شدن داريوش به وسيله مغي بنام زردشت گفتگو مي كند                    

در اين قسمت      .   است كه در آن چگونگي مداواي اسب سياه گشتاسب را به وسيله زردشت بزرگ ايران شرح مي دهد                                     
نخست كسي كه در     .   وي مي نويسد كه، براي مداواي اسب ، انجمني در اصطبل شاهي از مغان و بزرگان تشكيل گرديد                                     

 يافت من بودم، جاي اسبان پادشاه ايران چنان نَزه و نيكو بود كه اگر ارباب انواع جاي بهتر از آن براي                                                  اين انجمن بار      
بود                              باشكوهتر  معابد  ز  ا اصطبلها   ، بردندي  رنج  بسيار  خواستندي  چگونگي               .   خود  و  اسب  هميت  ا بخوبي  نوشته  ين  ا

ر شرح تشريفات به خاك سپردن كوروش كه شايد                 نويسنده كتاب د      .   نگاهداري از آن را در دوره پارتها روشن مي كند                        
جسد كوروش را بر گردونه اي حمل مي                  :   بتوان گفت، آنهم تشريفات دفن يكي از پادشاهان اشكاني بوده مي نويسد                              

گردونه چهار مالبند و هشت اسب سپيد داشت، دهانه آنها طال بود، سنجهاي كوچك زرين به ستام ويراقشان                                       .   كردند   
به اين ترتيب پيداست كه در زمان اشكانيان بكار                  .   خاست  ام برخوردن به هم آوازي خوش از آن برمي                      آويخته بود، هنگ       

بردن دهنه زرين براي اسبهاي سواري ، و قطعات طال و نقره براي تزيين قسمتهاي ديگر يراق اسب و ارابه معمول بوده                                                 
د، نقش اسب يا سر اسب بر پشت سكه هاي          از موارد ديگري كه اهميت اسب را در دوره پارتها نشان مي ده                                 .   است 

بر بيشتر سكه هاي پارتي از جمله            .   پارتي است و اين نقوش، درجه اهميتي را كه پارتها براي اسب قائل بودند مي رساند                                  
تصوير سر   )   مهرداد اول       ( و اشگ ششم   )   فري ياپت    ( ، اشگ چهارم      ) اردوان اول         ( ، اشگ سوم    )   تيرداد اول       ( سكه اشگ دوم     

. پادشاهان و بزرگان اشكاني هرگز پياده راه نمي رفتند و يا در جنگ پياده نمي جنگيدند                                     .   ديده است    اسب نقش گر   
 . مركب شاهنشاه با طال و نقره بسيار تزيين مي گرديد. شاهنشاه به هنگام جنگ بر اسب و گاهي هم بر فيل سوار مي شد



 

 

بانان مخصوص شاهي مي جنگيدند و به شاهنشاه در                در مواقعي كه فرماندهي با خود شاهنشاه بود در اطراف او نگه                              
متأسفانه به سبب آنكه ميزان نقوش                           .   هنگام سوار يا پياده شدن كمك مي كردند                 در مورد تزيينات گوناگون اسب 

پي بردن به اين تزيينات تا حدي             .   موجود، و به دست آمده پارتي به نسبت ساير دوره هاي تاريخي ايران بسيار كم است                                 
 .النهرين ، به اين قبيل تزيينات مي توان پي برد                     اما در همان تعداد موجود به ويژه نقوش پارتي در بين                           .   مشكل است  

هاي جنگي چابك سواران ، معموالً هيچگونه                  اسب .   تزيينات اسبها در دوره اشكاني بر حسب نوع اسب فرق مي كرد                         
اما اسبهاي سواري در اين دوره داراي تزيينات                       .   ديم  تزييني نداشت، درباره اسبهاي سواران سنگين اسلحه نيز گفتگو كر                    

گردن كليه اسبهاي سواري را با رشته هاي شامل گويهاي كوچك كه از فلزات مختلف ساخته مي شد                                .   نسبتاً زيادي بود       
اي گلها    .   تسمه سينه اسب، شامل نوار چرمي پهن شيارداري بود كه با گلهاي فلزي تزيين مي گرديد                              .   تزيين مي كردند      

اين گلها را بايد دنباله همان گلهاي دوازده پر هخامنشي                          .   ( ه گاهي شش يا هفت پر، و زماني پرهاي بيشتري داشت                  ك 
گاهي تسمه پيش سينه داراي تزييناتي             . )   دانست با اين تفاوت كه ظرافت و زيبايي و هنر هخامنشي در آن ديده نمي شود                              

تزيين تسمه پشت اسبها ،      .   ر به دنبال هم نصب گرديده است             وا   هاي مكرري است كه ، زنجير            ها و لوزي      شامل دايره     
اما تعداد آنها زماني كمتر و گاهي بيشتر                 .   معموالً شامل گلهاي مدوري است شبيه آنچه در تسمه جلو بكار مي بردند                        

يمتي مانند   به احتمال زياد كليه اين تزيينات به ويژه در اسبهاي سلطنتي و اسبهاي سرداران و بزرگان از فلزات ق                                          .   است 
در اسبهاي عادي نيز دهنه و تسمه هاي سر و گردن اسب ها نيز از تزيين بي بهره نبوده                               .   طال و نقره ساخته مي شده است        

به  .   هاي دوره اشكاني بسيار كم است، و آنچه موجود است نيز صدمات بسيار ديده است                                 متأسفانه سنگ نگاره     .   است 
به اين ترتيب آگاهي كامل از وضع ساز و برگ اسبها                   .   هخامنشي را هم ندارد         هاي دوره        عالوه ظرافت و دقت سنگ نگاره            

در مورد زين و برگ ، چنانكه نقوش نشان مي دهد زين تكامل يافته هنوز وجود ندارد، و نوعي زين ساده                                            .   مقدور نيست    
ي مدارك قضاوت       اگرچه بطوريكه گفته شد، به سبب كم           .   كه شايد نمدي باشد عالوه بر جل روي اسب مي انداختند                     
اما نمي توان تصور كرد كه جل و برگ اسبها در اين دوره                        .   درباره چگونگي زين و برگ در اين دوره بسيار مشكل است                        

از لوازم ديگر مربوط به اسب كفشك يا                 .   نيز مانند دوره هخامنشي از جنس قاليچه هاي نقش دار ساخته مي شده است                         
اما اينكه نعل اولين بار در            .   ن مي باشد، و بكار بردن آن از اين زمان شروع شده           نعل است، كه از اختراعات دوره اشكانيا

ولي آنچه مسلم است اينكه ، در زمان اشكانيان سم اسبها                   .   ايران يا چين و يا كشور ديگري بكار رفته است روشن نيست                     
4:   پي نوشت  .   را با نعل مجهز مي كردند 3 2 .    تاريخ ايران باستان         –  1 .   ان  تاريخ ايران باست        –    يكي  –  .    لغت نامه دهخدا      –  

.از نتايج ديگر اين جنگ اين بود كه روميها از اين زمان سواره نظام را در ارتش خود وارد كردند
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