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Abstract

In Indo-European culture, the function of the celestial gods is represented in

connection with chariot, and in the Bronze Age, chariot has had a martial function in

the Hittite and Egyptian civilizations. In addition, there is a lot of archaeological

evidence of chariot from the ancient civilizations of Mesopotamia, Greek and Iran

during the Achaemenid period; but the functions of chariot and chariot riding in

these civilizations are not properly known. So the main questions of this study are:

what are the multiple functions of chariot in the civilizations of Mesopotamia, Greek

and the Achaemenids in ancient times? And based on intercultural relations, what

are the similarities and differences between these multiple chariot functions? The

data of this research have been studied in a qualitative method in a manner

descriptive, analytical and comparative. In general, the role of chariot in Indo-

European mythology and the martial function of chariot in Hittite and Egyptian
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civilizations have directly and indirectly affected the functions of chariot in all three

civilizations and these functions have interacted with other cultural aspects of these

civilizations. Thus, the effect of chariot functions on the economy, social

stratification, war, rituals and function of the celestial gods, sports and entertainment

can be observed. In Mesopotamia, the military, mythological and recreational

aspects of chariot, in Greek, the ritual, sports and social aspects of chariot, and in

Iran, the military, social and mythological-ritual aspects of chariot have been more

prominent.
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چکیده
وشـده بازنمـایی رانیارابهباپیونددرخدایان آسمانیخویشکاريهندواروپایی،فرهنگدر
ایـن، بـر عـالوه . اسـت داشتهرزمیکارکردمصر؛وهیتیتهايتمدندرارابهبرنز،عصردر

ایـران ویونـان رودان،میـان باسـتانی هـاي تمـدن ازارابـه ازفراوانـی شناسـی باستانشواهد
ایـن دررانـی ارابـه وارابـه کارکردهـاي درسـتی بـه امااست؛ماندهبرجايهخامنشیعصر
کارکردهـاي : اسـت ایـن پـژوهش ایـن اصلیسواالتبنابراین. شناخته شده نیستهاتمدن

وچیسـت؟ باسـتان عصـر درهخامنشـیان ویونـان رودان،میانهايتمدندرارابهچندگانه
هـایی تفـاوت وهـا شـباهت چـه ارابهچندگانۀکارکردهاياینفرهنگیمیانروابطبراساس

تطبیقـی وتحلیلـی توصـیفی، شـیوة بـه کیفـی روشبـا پژوهشاینهايدادهدارند؟باهم
درارابـه رزمـی کـارکرد وهنـدواروپایی اسـاطیر درارابـه نقشکلطوربه. اندشدهمطالعه
هـر درارابـه کارکردهـاي بـر غیرمسـتقیم ومسـتقیم صـورت بهمصريوهیتیهايتمدن

. انـد داشتهبرهمکنشهاتمدناینفرهنگیابعادسایرباکارکردهااینوداشتهتأثیرتمدنسه
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جنـگ، اجتمـاعی، قشـربندي اقتصـاد، بـر ارابـه کارکردهايتأثروتأثیرتوانمیترتیببدین
. نمـود مشـاهده راسـرگرمی وورزشتفـریح، ایزدان سـماوي، خویشکاريوآیینیمراسم
آیینـی، بعـد یونـان درمیـانروان برجسـته بـوده و   ارابه درتفریحیواساطیرينظامی،جنبۀ

نمودهـاي آیینیـاساطیريواجتماعینظامی،جنبهایراندرداشته است.اجتماعیوورزشی
بارزتر ارابه بودند.

رودان، یونان، هخامنشی.کارکرد ارابه، جایگاه اجتماعی، میانها:دواژهیکل

. مقدمه1
برخـی از کارهـاي مهـم ماننـد     اختراع ارابه، تحوالتی در زندگی انسان ایجـاد کـرد و انجـام   

جـوامعی شـد کـه ارابـه داشـتند،      نقل را تسـهیل نمـود. ایـن امـر باعـث پویـایی در       وحمل
اي در رابطـه  هـاي چندگانـه  هاي مختلف فرهنگی، کارکردها و بازنمـایی ترتیب در جنبهبدین

ازفراوانـی شـناختی باسـتان اند. شواهدبا ارابه ظاهر شد که به درستی شناخته و مطالعه نشده
وعتیـق (عهـد یونـان آشـور، رودان باستان به اخـص امپراتـوري  اي میانهتمدنازرانیارابه

روينقـش برجسـته، نقـوش مهرهـا، اثرمهرها،شاملهخامنشیامپراتوريباستان) وعصر
کننـد میبازگوراتاریخیرویدادگاهکهاستماندهجابرنوشتارياسنادوهامجسمهسفال،

بنابراین سواالت پـژوهش ایـن اسـت کـه     . کشندمیتصویربهرااساطیريهايداستانگاهو
رودان، یونـان و هخامنشـیان در عصـر باسـتان     هاي میـان کارکردهاي چندگانه ارابه در تمدن

هـا و  فرهنگی این کارکردهـاي چندگانـۀ ارابـه چـه شـباهت     چیست؟ و براساس روابط میان
چندگانه ارابه در ابعـاد مختلـف فرهنگـی،    هاي هایی با هم دارند؟ با توجه به بازنماییتفاوت

وتفـریح آیینـی، مراسـم جنـگ، اجتمـاعی، قشـربندي رانی بـر اقتصـاد،  احتماالً ارابه و ارابه
میـان  هایی را درتوان شباهتهاي ایزدان اثر داشته و در این موارد میخویشکاريوسرگرمی

هر سه تمدن یافت.  
ارابـه  اجتمـاعی کارکردهـاي هایی دربـارة واقعیتوحقایقکشفبراساسپژوهشاین

...) ومهرهـا اثـر مهرها،(شناختیباستانشواهدانواعشاملهادادهاست،بنیاديهدفنظراز
ــهکــهاســتنوشــتارياســنادو ــااســناديوايکتابخانــهروشب ــزاريب ــرداريفــیشاب ب

فرهنگـی مختلـف ابعـاد بـه نگـر دیـدي کـل  هـا بـا  در این پژوهش، داده. اندشدهگردآوري
ها مانند هندواروپایی، هیتـی،  ها و تمدنبا سایر فرهنگفرهنگی کهمیانروابطوتمدنهرسه

تطبیقـی و براسـاس   وتحلیلـی توصـیفی، به شـیوة کیفیاند  با روشداشته... مصر باستان و
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نـواحی همهرودانمیانازاند. در این پژوهش منظوربررسی شدهرویکرد اجتماعی مطالعه و
فرات، از دورة سومر تا پایان دورة آشورنو است و منظور از عهـد عتیـق   ودجلهروددوبین

باشد.  پ.م می336پ.م تا 8000و عصر باستان در تمدن یونان محدودة زمانی 
، رودانتمـدن میـان  ازايپراکندهمطالبرانیدهد که دربارة ارابهپیشینۀ پژوهش نشان می

مقالــۀ، در)2015(اســت: مــوكآمــدهمختلــفآثــاردرن و دورة هخامنشــییونــان باســتا
مسـابقات » (patroclus)پـاتروکلوس  جنـازه تشـییع هايبازياولینوانسان: بارمرگمسابقۀ«

) 1998(کـورتیس . اسـت دادهشـرح باستان رایوناندرنخبهافرادتدفینمراسمدررانیارابه
از کـاخ مکشـوف ايبرجسـته نقـش توصیفبه»جمشیدتختدررانیارابهصحنۀ«مقالۀدر

»آشـوري ارتـش «کتـاب در) 2012(دزو. اسـت پرداختهارابهنقشباجمشیدآپاداناي تخت
وورزش«کتـاب ازکمیهايبخش. دهدمیتوضیحرادورهایندرارابهنظامیکارکردهاي

.دارداختصـاص یاستانیوناندررانیارابه) به1987اسویت (نوشتۀ»باستانیوناندرتفریح
اسـت، حسـنلو محوطـه باسـتانی شـواهد باستان،ایراندرارابهمورددراطالعاتترینبیش

حسـنلو جـام «عنـوان بـا ) 1386(وینتـر کـه اي اسـت ها در این باره مقالـه یکی از پژوهش
. اسـت کـرده توصـیف راجـام ایـن بـر رانارابـه خـداي و در آن سـه نوشته»بعدسالسی
رانـی را در کلیـت فرهنـگ ایـن سـه تمـدن و       حال تاکنون هیچ پژوهشی، ارابه و ارابـه بااین

اسـت و از همـه   هـا داشـته، مطالعـه نکـرده    آنبراساس برهمکنشی که با سایر ابعاد فرهنگی
هـاي  نرانی در تمدهاي اجتماعی ارابههاي مشابه کارکردها و ارزشتر اینکه تا کنون جنبهمهم

اند و این پژوهش به چنین مواردي پرداخته است.  مختلف باستانی بررسی نشده

رانیپیشینۀ ارابه. 2
وشــرقیاروپــايدرم.پ3100تــا3300بــینارابــهازشناســیباســتانشــواهدنخســتین

اسـت، نزدیـک خاوردراوروكهاينوشتهمهرشواهداینازیکی. شدپدیدارخاورنزدیک
درايمقبـره درارابـه بعـدي سـه طـرح لهسـتان، جنوبازسفالیبرارابهنقشدیگرموارد
روسـیه هاياستپدر(Yamna)یامنا فرهنگدرارابهدفنمجارستان،گورهايوآلمانشرق

کـه اسـت اوراسـیا درهنـدواروپایی اسـتپی فرهنـگ اولینیامنافرهنگ. باشدمیاوکراینو
تـا دادمیاجازهفرهنگاینمردمبهارابهواسبوجودوبودوابستهدامداريبهآنمعیشت

هـا اسـتپ اعمـاق درخـود هـاي گلـه بـا کاملفصلیکوکنندرهاراايرودخانههايدره
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شـباهت کـه شـد ظـاهر اورالشرقدرجدیديفرهنگم.پ2000حدوددر. کنندحرکت
در. بـود (Sintashta-Petrovka)پتروفکـا  ــ سینتشـتا فرهنگاینداشت،یامنافرهنگبهزیادي

گورهـاي درشـدند مـی حمـل اسـب دوبـا کـه دارچرخهايارابهپتروفکاـسینتشتافرهنگ
درنـوآوري . شـد منتقـل هـا هنـدوایرانی بـه فرهنـگ اینهايسنت. شدمیدفنثروتمندان

& Anthony,1995:558)شـد هنـدواروپایی زبـان گسـترش باعثارابهساختوونقلحمل

پروتـو واژةازدایـره یـا چـرخ واژههنـدواروپایی خویشـاوند هـاي زبانهمۀدر؛(561-562
هــايفرهنـگ درارابـه گســترشبـا همـراه اســت،شـده اقتبـاس (kwekwlo)هنـدواروپایی 
.(Parpola,2005:42 & 6)یافتگسترشنیزارابهبامرتبطهايآیینواسطورههندواروپایی

شـواهد هنـدوایرانی، وهنـدواروپایی فرهنـگ درارابـه توسعهوظهورشواهدبرعالوه
وتوسـعه ) م.پ1200- 1550حـدود (برنـز عصراواخراززیادينوشتاريوشناسیباستان

هـاي مقبـره دردهـد، مـی نشـان رامصرتاروسیهجنوبازوهندتایونانازارابهگسترش
ارابـه نقـش بـر محققـان ازبسیاريواستشدهیافتواقعیهايارابهمصرهیجدهمسلسله

ارابـه شـواهد مهمترینازیکی.(Moorey,1986:169)اندکردهتأکیدبرنزعصردرجنگبراي
محققـان، برخـی گفتـۀ بـه . اسـت یافت شـده (Tatarli)تاتارلی مقبرهازجنگی در عصر برنز

ايوسـیله راارابهدیگرايعده. بودند»متحركشلیکسکوي«اولدرجهدرجنگیهايارابه
پاشـیدن هـم ازوترسـاندن بـراي راارابهنیزشماري. دانندمیاجتماعیموقعیتبرايمعتبر

مـورد درموجـود متنـی شواهد.(Licheli,2007:115)اندکردهفرضدشمنجنگیتشکیالت
زمـان بـه مربـوط هـاي مـتن موثـق نمونـۀ یـک . اسـت انـدك برنزعصردرارابهاستفاده از

ــلی ــیلیواولهاتوشـ ــاهاناولمورشـ ــیپادشـ ــرندرهیتـ ــدهمقـ ــتم.پهفـ اسـ
(Moorey,1986:204).

نمـاد تـاریکی وشبهندوایرانیفرهنگدرداشت،ارتباطهمخدایانجهانبارانیارابه
رامـرگ وتولـد لحظـات کـه بـود همـراه خورشـید غـروب وطلـوع بـا شـب بود،مرگ

ایـن . بودنـد جدیـد زنـدگی ازنشـانی خورشـید طلـوع ونوروآتشتولید. کردمیتداعی
نمـادین ارابـه حرکـت درداشـت ارتباططلوع و غروب خورشیدباکهشبوروزگردش

وهنـدي (Na-sa-at-tiya)ناسـتیه  ماننـد ایزدانیخویشکاريباخورشیدگردشاین. بودشده
ارابـه بـا کـه بـود ایـن هنديباروريخدايناستیه،خویشکاري. داشتپیوندایرانیمیتراي

کارکردهـاي ارابـه .(Parpola,2005:45)ببـرد ) خورشـیدي جهـان (بهشـت بـه راپرستندگان
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هـاي تمـدن درویـژه بهخاورمیانهدربرنزعصردرومتنوعی در فرهنگ هندواروپایی داشته
: معتقدنـد برخـی است. البتـه آن به طور چشگیري افزایش یافتهنظامیکاربردمصريوهیتی
واسـب نیـروي ارابه،کاربردوشدمیاستفادهجنگتداركوتجهزاتحملبرايفقطارابه

ماننـد شناسیباستانشواهدازبرخیحالاین. با(Anderson,1975:184)کردمیتلفراانسان
نبـرد درکـه دهـد مـی نشـان راارابـه رويمصـري کمانداراندر تبس،الکسورمعبدنقوش
.(littauer,1972:150)جنگندمیهاهیتیباکادش

رودان باستانرانی در میانجایگاه اجتماعی ارابه. 3
ایـن سـریع، ايوسـیله بـا کهکردمیایجادانسانبرايرافضاییرودان،میانفراخهايدشت
بـر بتوانـد بهتـر تـا آمـد انسـان حرکتیفعالیتکمکبهارابهدلیلهمینبه. کندطیرافضا

وبودنـد گیـر پـا ودسـت وآهسـته سـومري هـاي ارابه. آیدفائقمکانوزمانمحدودیت
خطـوط ازهـا ارابـه ایـن بـا آنکهبرايسربازانمسافت را طی کنند،کیلومتر24توانستندمی

یـادین  ایگـل گفتـۀ بـه .(Hunt,2008:46)کردنـد میاستفادهکوتاههاينیزهازبگذرنددشمن
(Yigael Yadin):»م.پسـوم هـزارة درجنـگ هنـر درسـهم مهمترینارابهتوسعهواختراع

بودنـد  دارنیزهیکورانندهیکحاملوشدندمیکشیدهاالغباسومريهايارابه.» داشترا
هـاي جنـگ ازتأثیرپـذیري دلیـل بـه ارابـه جنگیکاربريتوسعۀدر میانرودان،.(1963,132)

بـراي مصرفراعنهوهاهیتیهاجنگایندر. بود) م.پ1200- 1550حدود(برنزعصراواخر
خطـوط سـادگی بـه هـا ارابه.(Moorey,1986:169)کردندمیاستفادهارابهازیکدیگربامقابله
سومر، یکـی  دورةدر. کردندمیایجادترسدشمناندلدروزدندمیهمبررادشمندفاعی

هــاي جنگــی بــوداســتفاده از ارابــهاومــاشــهردولــتاآنتــوم در نبــرد بــااز علــل پیــروزي 
(Hunt,2008:47) .وجـود شـد، مـی استفادهدشمنتعقیبیاونشینیعقببرايهاارابهاز این

بـر .(McIntosh,2008:187)دادمـی قـرار تـأثیر تحترادشمنودوستجنگمیداندرارابه
هــاارابــه»اوراســتاندارد«بــهمعــروفاورشــاهانقبرســتانازتزیینــیجعبــهروي

کننــدمــیعبــوردشــمناناجســادرويازکــهانــددرآمــدهنمــایشبــهجنگــیچهــارچرخ
(Weippert et al, 2003:12).غیرمسـتقیم ومستقیمم.پدومهزارةنبردهايدرارابهازاستفاده

وتـر کوتـاه شمشـیرهاي مثـال عنوانبهشد،جنگدراستفادهموردهايسالحارتقايباعث
.  (Orlin,2007:83)ساخته شدندارابهسکويدراستفادهبرايترکنترلقابلهاينیزهوراحت
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ونظـامی قـدرت صـاحبان ونشدمحدودجنگحوزةبهفقطارابهرودانتمدن میاندر
را از آن دربـار کارمنـد یـا قاضـی اجتمـاعی موقعیـت داشـتند، دستدرراارابهکهاشراف

همـین آمـده، بـابلی الـواح درآنچهطبقو(Wallenfels & Sasson,2000:46)کردندمیخود
پیـاده وسـواره سـپاهیان بـراي اسـلحه واسـب ارابـه، معینتعداديجنگ،هنگامدرافراد،
کـه آنها برايآنارابه بودند؛صاحباناشراف،ونظامیان). 281:1386یرا،شی(کردندمیآماده
خـود بـه نسـبت رامـردم اطاعـت واحتـرام نهایـت دروباشندداشتهمشروعیتمردمنزد

در).1391:105(عـالم، دادنـد ساماندادرويزمینبرآنچهمطابقرامثالیجهانبرانگیزانند،
ایسـتاد مـی آبیارابهبرخورشیدخدايمشابهجنگجوخدايگیرسونینرودانی،میاناساطیر

(Wallenfels & Sasson,2000:97).راشـب ومـرگ کـه بـود قهرمـانی خورشـید خداياوتو
کـرد مـی اعطـا رازنـدگی ونـور ونوردیـد مـی درراهـا آسـمان ارابـه باودادمیشکست

(Kuiper,2010:185).کـرد مـی مجـازات راهـا عـدالتی بـی وبودعدالتخدايشمشیااوتو
(Bertman,2003:126).ــانخــداي ــید در می ــبخورش ــواي رودان خــداي غی ــوزي و پیش آم

). ایشـتر 147:1389پیشگویان است و این خویشکاري با جهان مردگـان ارتبـاط دارد (الیـاده،   
ودهنـده نظـم ایـزدان ایـن ).180:1383هـال، (اسـت ارابـه بـر سـوار جنـگ الهـۀ عنـوان به

ــهبخشــندهبرکــت ــدگیب ــردمزن ــانم ــدرودانمی ــن)407:1387بهــار،(بودن خــدایانو ای
. عـادل شـاه وبخـش زنـدگی شـاه جنگـاور، شـاه دهنـد: مـی نشـان راشاهخویشکاريسه

رادشـمنان عمـل ایـن بـا بودنـد، حرکت و جنـگ درارابهباکهسپاهیانوشاهدرحقیقت
مـردم بـراي خورشـید چوننمودند؛ بنابراینمیفراهممردمبرايراامنیتوکردندمینابود

ــدگی ــشزن ــیبخ ــته م ــدندپنداش ــهوش ــنب ــتای ــهعلّ ــانک ــمنانآن ــهرادش ــزايب س
).  188:1390سلیم،(شدندعدالتبرپاییازنماديرساندند،میشانعمل

اسـتفادة ویژهبههاآننظامیپیشرفتبرهامیتانیوهاهوريباآشوریانجنگیارتباطات
داشـت اثـر دارزمیناشرافوروحانیونشهروندان،طبقهدرجنگیهايارابهازپیشازبیش

(Kuiper,2010: 85) .مختلـف نواحیباآغازازوداشتالجیشیسوقموقعیتآشورسرزمین
نـام بـه ايمسـتعمره هـا هیتـی سـرزمین دروکـرد میتجارتخامموادآوردنبدستبراي

) و این موضوع عـالوه بـر تـأثیر پـذیري از     146:1380بودند (مجیدزاده،کردهتأسیسکادش
ها را قوي کرد تا سرمایه الزم را به ارتش براي تـأمین تسـلیحات   ها، اقتصاد آنرانی هیتیارابه

رانـی را  هاي الزم بـراي ارابـه  ها توانستند، هزینه). بنابراین آن104:1383تزریق کنند (موسوي،
توکـولتی نینورتـا اسـتوانه مهـر بـر ارابهنقشآشوردورةازارابهتصویراولینپرداخت کنند.
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آشـوري هـاي ارابهدربارةشناسیباستانشواهدمهمترینامااست؛) م.پ1133حدود(آشور
هـاي ارابـه .(Dezső,2012:56)است) م.پ859- 883(اولآشوربانیپالکاخهايبرجستهنقش

وکمانـدار دوران،ارابـه یـک کـرد، میحملرانفرچهارم.پهشتمقرندرآشوريجنگی
هـا ارابـه جايبیشترمانورباوترسریعسوارکارهايتدریجبهبود،سپرحاملکهمحافظیک

دردومآشورنصـیرپال ربـی غشـمال کـاخ برجستهنقشدر.(McIntosh,2005:194)گرفتندرا
ارابــهکــهحــالیدرکمانــدارانواســتشــدهتصــویرآشــوريجنگــیهــايارابــهنمــرود،
بـر کـه استدیرکیهاارابهایندرجالبتصویرهستند،تیرپرتابحالدرکند،میحرکت

آشـور، خـداي حقیقـت در.(Kuiper,2010:28)اسـت شدهنصبآشورخداينمادآنباالي
راارابـه آشوریان.کندمیحمایتارابهبرآشوریانهايفعالیتازکهاستجنگجوییخداي

ايگونـه ارابه،برآشوریانماهرانهکردنجنگ. یافتندخودنظامیاهدافدروسیلهترینمهم
بـه توانـا راهـا آنکـه دادمـی هاآنبهرااساطیريقهرماناننیرومنديوقدرتتوانمندي،از

هـاي برجسـته نقـش درارابه). 378:105مریان،اطهریان(کردمیفعالیتیوعملنوعهرانجام
.(Weippert et al,2003:71)کردمیالقاراشاهنشاهیپیروزيعمومینمایشآشوري

دومپالآشورنصیرغربیشمالکاخازجنگصحنۀ.1شکل
(Winter,2003:58)

از نمروددومآشوربانیپالبرجستهنقش.2شکل 
(Winter,2003:Fig3)
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گــاووشـیر ماننـد مختلـف حیوانــاتشـکار بـراي هـا ارابــهایـن ازجنـگ بـر عـالوه 
رانی نوعی کاربري تفریحی، ورزشـی  در حقیقت ارابه. (Kuiper,2010:232)کردندمیاستفاده

- 668(بانیپـال برجسـتۀ آشـور  نقـش (Arthur Cotterell)کوترل آرتورو سرگرمی هم یافت.
ارابـه اسـت و  بـر سوارپادشاهاثردر این داند،میورزشیحرکترانینواشهراز) م.پ627

ازکـه راشیرينگهبان نیزدوکهحالیدرکند؛میپرتابشیريسمتتیري را بهکمانشاز
کنـد دیگـر شـیري را از قفـس آزاد مـی    نگهبـانی وکننـد مـی دور،کردهحملهارابهبهعقب

(Nardo,2009:270) .راحرکــتوقــدرتکــاري،کنــدهعنصــرهــربرجســتهنقــشایــندر
ارابـه رويازودورمسـافت ازتیرانـدازي .(Wallenfels & Sasson,2000:46)کنندمیمنتقل
ــن ــرینام ــرايروشت ــکارب ــاتش ــیحیوان ــودهوحش ــتب .(Pinches,1912:294)اس

خـداي بهاستحیواناتودشمنتعقیبکهراخودورزشیهايفعالیتدومآشورنصیرپال
ازايگونـه وبـوده اشرافطبقهورزشارابه،باشکار.(Ibid:205)دهدمینسبتآشورخود

درروانـی اعتـدال باعـث تفـریح عنوانبهرانیارابه. استکردهمیفراهمهاآنبرايکاریزما
). بـدین ترتیـب ارابـه در نبـرد، قشـربندي اجتمـاعی،       250:1387شـد (مظلـومی،  میاشراف

و فراهم کـردن مشـروعیت و قـدرت بـراي آنـان و      فرافکنی اعمال نظامیان به جهان خدایان
هاي تفریحی طبقه حاکم تـأثیر زیـادي در عصـر باسـتان     دهی به برخی از فعالیتنهایتاً شکل
است.  رودان داشتهتمدن میان
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رودان باستانرانی در ساختار اجتماعی میاننمایۀ دورانی کارکردهاي ارابه.3شکل 
(منبع: نگارندگان)

رانی در یونان باستانجایگاه اجتماعی ارابه. 4
شناسـی باسـتان شـواهد کنـد، مـی ایفایونانتاریخدرزیباییامااندكنقشبه طور کل ارابه

راهـا ارابـه موجوديفهرستکهBخطیهايلوحمتنودیوارينقاشیوگورهاسنگمانند
ازم.پ1200- 1600حـدود (Mycenae)میسن تمدنپادشاهاندهند؛مینشاناند،کردهثبت
بـر عـالوه نبـرد هنگـام دروکشیدمیاسبدورادورهاینهايارابه.کردندمیاستفادهارابه
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هـاي دشـت درورزشونبردبرايارابههرچند. ایستادمیآندرنیزمسلحسربازیکراننده
. بـود محـدود یونـان ايتپـه هـاي زمـین درآنکـاربرد امـا کـرد مـی عمـل خـوبی بهیونان

مصـري وهیتـی خاورنزدیـک هـاي ارتـش ازراارابـه اختـراع هامیسنیمعتقدند:دانشمندان
جنـگ درمیسنیزادگاننجیبواشراف.(Sack, Murray & Brody,2014:54)اندکردهاقتباس

بـه هـا ارابـه البتـه است؛(Pylos)پیلوس ومیسننبردموارداینازیکی. بودندمتکیارابهبه
درارابـه در یونـان باسـتان کـارکرد   .(Scanlon,2003:32)اند کردهمیعملشرقیجنگشیوة
آیینی، رقابتی و تفریحـی  هاي؛ اما جنبه(Sweet,1978:92)شدمنسوخم.پهفتمقرنازجنگ

ارابه به تدریج پدیدار شد.  
متعلـق یونانجنوباز(Tiryns)تیرینس شهرازآمفوراییبرارابهمسابقۀدربارةاثراولین

جنـازه تشیعمراسمباهمراهرانیارابهمسابقهبعديمنابعدر. استم.پ1300میسندورهبه
تـرین باشکوهعنوانبههومراثرایلیادسوموبیستکتابدررانی،ارابهمسابقۀ. شودمیظاهر

توسـط کـه آشـیل دوسـت ــ پاتروکلوساحترامبهجنازهتشیعهايبازيدرورزشیرویداد
.(Levinson & Christensen,1999:75)اسـت  شـده ــ توصـیف  شـد کشـته ترواقهرمانهکتور

پـاتروکلوس جنـازه تشـیع مراسـم رانـی ارابـه مسـابقۀ م.پ575حـدود فرانسـوا گلدانبر
اسـت  شـده ترسـیم جـایزه عنـوان بـه ايپایـه تصـویر، سـه  ایـن زمینـۀ پـس درشده،نقش

(Sansone,1992:88) .مسـابقۀ تـرین پاتروکلوس معروفخاکسپاريازرانی پیشارابهمسابقۀ
شـرکت داشـتند   مسـابقه در ایـن سلطنتیاست که عموماً خانوادهمتون حماسیدرورزشی

(Daqing,2007:68) .اسـم تشـیع جنـازة قهرمـان، نمـادي از آخـرین و       رانی در مرمسابقۀ ارابه
اسـت. ایـن مسـابقه تمثیلـی از     ماندگارترین افتخـار بـراي کـل زنـدگی قهرمـان درگذشـته       

باشـد کـه   است که پایان آن، تدفین پرشکوه و یادبودي براي قهرمـان درگذشـته مـی   زندگی
رانـی ارابـه شود. مسابقۀمیران نیز هدایایی داده آید و به ارابهنوعی هدیه براي او به شمار می

جامعـه حـاکم بـه وکشـد مـی تصـویر بـه براي عـزت جستجويعنوانبهراانسانزندگی
& Carle)باشـد  سـهیم انسـان زنـدگی بهبـود درتوانـد مـی چگونـه کـه کنـد میراهنمایی

Mock,2015:24) .اسـت داشتنکسیبهنسبتاجتماعیاحترامیعنیباستانیوناندرافتخار .
فرزنـدان بـه راخـود خـوب شـهرت تـا کردنـد مـی تـالش بسیارشهروندعنوانبههاآتنی

کـه هسـتند نظـر اینبرمحققانازايعده.  (Bitros & Anastassion,2010:78)برسانند ارثبه
اسـت  بـوده قهرمـان یـک جنـازه تشـیع مراسمعنوانالمپیک، بههايبازيدر ابتدا برگزاري

(Crowther,2007:40).توانـایی هاانسانکدامشودمشخصکهاستاینارابهمسابقهازهدف
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شـهر بـراي بیشترکسیچهترتیببدینوداردراخودارابهترماهرانهوسریعتردادنحرکت
کنند.  به او افتخار میو دیگران(Carle & Mock,2015:28)است مفیدخود

بـه دیرتررامسابقهاینرسمیمقاماتاماداشتطوالنیسابقۀرانیارابهمسابقهیوناندر
دراحتمـاالً کـه هـومر اشـعار در. (Crother,2007:71)کردنـد  اضـافه المپیکهايبازيبرنامۀ
منـابع شماري از. استنشدهاياشارهالمپیکهايبازيبهاست،شدهسرودهم.پهشتقرن
دیگـر ونهاد،بنیانراهابازياینزئوسبزرگداشتبرايهراکلسایزدکهکنندمیبیانادبی
(pelops)پلـوپس  صـغیر، آسـیاي ايافسـانه پادشـاه بـه راالمپیـک هـاي بـازي تأسیسمنابع

از(Oenomaus)اوینومـائوس  محلـی پادشاهمقابلرانیارابهمسابقهیکدرکهدهندمینسبت
ــزا ــروزپی ــد پی ــتان.  (Levinson & Christensen,1999:273)ش ــنازداس ــرارای ــودق ــه ب ک

ــهاوینومــائوس، ــهشــرطیب ــا دختــرش ـ  خواســتگارانازیکــیب (Hippodamea)هیپودامی

خواسـتگاران اوماینومـائوس، .دهدشکسترانیارابهمسابقهدررااوکهدادمیمثبتجواب
مسـایقه دربودنـد اودشـمن ومختلـف منـاطق شـاهزادگان یـا شاهیکهرکهرادخترش

. کـرد مـی ناامیددختربهرسیدنازراخواستگارانهمۀوکشدمیودادمیشکسترانیارابه
اوبـه دختـر آمـد هیپودامیـا خواسـتگاري بـه (phrygi)فریگـی  شاهزادهکه پلوپسهنگامی

کـه اينقشـه بـا اسـت، انتظـارش درچهکهدانستمیوبودباهوشکهپلوپس. باختدل
پلـوپس ترتیـب بـدین . بکشدوکندپرتابارابهازرااوینومائوسشد،موفقکردریزيطرح
چنـین .(Girginov & Parry,2005:7)یافـت  دسـت پیـزا شـاهی بـه هـم وهیپودامـا بـه هـم 

مناسـب همسـر بـراي معیـار بهتـرین فیزیکـی سـرعت وقـدرت دهـد مینشاناياسطوره
.(Dunning & Rojek,1992:267)استبوده

گردید و بیشتر با جنبـۀ تفریحـی   محدودالمپیکمسابقاتبهرانیارابهپ.ماز قرن هفتم 
اختصـاص داشـت و  ثروتمنـد شـهروندان بـه المپیـک هـاي رانی در بازيارابه. ارتباط یافت

نصـیب جـایزه نهایـت درامـا کردنـد؛ بـازي مـی  رارانندهنقشرانیارابهمسابقهدربردگان
ــهواســبصــاحبان ــیاراب ــراي قشــربندي اجتمــاعی د .شــدم ــادي ب ــه نم ــابراین اراب ر بن

ــازيوهــاورزشتعــدادابتــدادراســت.باســتانیونــان دربــود؛محــدودالمپیــکهــايب
اسـبه دورانـی ارابـه مسـابقه م.پ408سالدرواسبهچهاررانیارابهمسابقهم.پ680سال

مسـابقه تـرین خطرنـاك ومعتبرتـرین گرانتـرین، اسـبه چهـار رانیارابهمسابقه. شدنداضافه
المپیـک رویـدادهاي بـه نیـز اسـب کـره بـا رانـی ارابـه مسـابقه م.پ264حدود. بودیونان
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جایگـاه تـا بودنـد درصددالمپیکهايبازيبهرانیارابهمسابقهافزودنبااشراف. شداضافه
ــاراخــوداجتمــاعی ــد زدن ب ــالیتیدر پیون ــرايفع ــژه ب ــاتوی ــتاوق ــافراغ ــد ارتق دهن

(Kyle,2014:114-122)  .ــه ــمجشــنوارةس ــرورزشــیمه ــازيدردیگ ــايب ــانه ــک پ هلنی
(Panhellenic) ،هاي ایسمیان بازي(Isthmian) ، میانن(Nemean) فیثیان ،(Phythian)   بودنـد کـه

مسـابقه وجشـنواره هـیچ . (Crother,2007:50)در اجراي موسیقی  با یکدیگر تفاوت داشتند
یـود ورزشیجشنوارهیکاوجنقطۀمسابقهاینونبودکاملرانیارابهمسابقۀبدونورزشی

بـه توجـه بـا ايسـرمایه ــ سـلطنتی مسـابقۀ عنـوان بـه حتـی باستانیونانتاریخپایانتاکه
.(Christensen & Levinson,1999:75)مانـد  بـاقی ارابـه واسـب چهـار نگهـداري هايهزینه
هـاي بـازي درکـه بـود ايمسـابقه آخرینرانیارابهداشتند.رانندهیکاسبه،چهارهايارابه

تقریبـاً  زدنـد کـه  پیرامون ورزشگاه را دور میطوالنیمسیرارابههادهشد.میبرگزارالمپیک
اشـراف ایـن ازیکـی بـود، اشـراف برايمسابقهپیمودند. اینرا میچهارده کیلومتر مسافت 

ازم.پ416المپیـک هـاي بـازي دریونانیثروتمندسیاستمدار(Alcibiades)نام آلسبیادس به
یافتنـد دسـت چهـارم ودوماول،مقـام بـه هـا آنتـاي سـه کهکردمالیحمایتارابههفت

(Sacks, Murray & Brody, 2014:84) .مســابقهماهیــتســرعتوقــدرتآزمــایش
ارابـه بـا کهبوداینپیروزرانارابهامتیازاتجملهاز. (Dombrowski,2009:93)است رانیارابه
وافتخـار مفهـوم بـا امتیـاز این. (Golden,2004:5)گذشت میآنازوشدمیشهرواردخود

مقامـات . داشـت ارتبـاط کـرد مـی تـالش آنآوردنبدسـت بـراي شـهروند هرکهتالشی
هـا رانارابـه بهاماکردند؛اعمالراورزشکاراناجباريبرهنگیالمپیکهايبازيبرگزارکننده

تـاریخ دررانارابـه برتـرین دیمون. (Kyle,2014:114)بپوشند لباسدادنداجازهسوارکارانو
رونـد ایـن وآوردبدستهاییپیروزيرانیارابهمسابقاتدرکودکیازاو. بودباستانیونان

ــزرگدر ــهاوســالیب ــهازوداشــتادام ــروزيجمل ــارهــایشپی ــارچه ــازيدرب ــايب ه
(Eleusis)جشـنواره املوسـیس   دربـار پـنج آتنـا، جشـنواره دربـار چهـار پوزیدون،خداي

.  (Sweet,1987:146)آورد بدستزیاديهايپیروزيپدرهمانندنیزدیمونپسر. استبوده
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شش پ.م موزه لووررانی چهار اسب متعلق به قرنمسابقه ارابه.4شکل 
(Crother,2007:72)

موزة بریتانیایی لندنم.پ400- 410اسبهچهارارابۀمسابقۀ.5شکل
(Kyle,2014:122)

از شـرکت و تماشـاي  زنانکلطوربهبودند،زنانرانیارابهمسابقهپیروزمندانازبعضی
جشـنوارة  هـا  بنـابراین آن . بودنـد منـع شـد مـی برپازئوسخدايبرايکهبزرگیهايبازي

ـ شکل دادند و در این جشنواره فقـط  زئوسهمسر ورزشی ویژه خود را به افتخار الهۀ هرا ـ 
رانـی نیـز   ها به تدریج توانستند در ارابهآن. (Salisbury,2001:258)کردندروي را اجرا میپیاده

درتوانسـتند مـی ارابـه صـاحبان عنـوان بـه فقطزنانابتدامهارت زیادي بدست آوردند. در
نـام  بـه زنـی شد،ثبتالمپیکدرکهرانارابهزنمسایقۀاولین. کنندرانی شرکتارابهمسابقۀ

مجسـمه پایـۀ بـر هـایی نوشـته اسـاس بر. (Bordessa,2006:73)است (Belistiche)بلیستیچ
دراســپارتاز(Kyniska)نــام کینیســکابــهزنــیاســتشــدهیافــتالمپیــادرکــهبرنــزي

: آوردهکتیبـه ایـن درکینیسـکا . شـود مـی اسـبه چهاررانیارابهمسابقۀبرندهم.پ396سال
خـود سـریع هـاي اسـب وارابـه باکینیسکامن. هستندمنبرادرانوپدراناسپارتپادشاه«

یونـان کـل ازکـه هسـتم زنیتنهاکهکنممیاعالممن. کردمبرپارامجسمهاین. شدمبرنده
راآنوگیرنـد مـی جـدي رااشپیروزيويازبعدافرادوکینیسکا. »گیرممیبدستراتاج
بسـیار خـود پیـروزي بـه اوکـه دهـد مـی نشـان فوقکتیبه. دانستندمیواقعیموفقیتیک
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رانــی در مســابقۀ ارابــهدیگــربــارم.پ392ســالدربعــدالمپیــکدراو. کــردمــیافتخــار
دهـه سـه . کنندمیپابراسپارتدروياحترامبهدیگريمجسمههااسپارتیوشودمیپیروز

هـاي  بـازي برنـدة (Euryleonis)نـام ائوریلـونیس   بـه دیگـري زنکینیسـکا پیـروزي ازبعد
.  (Young,2008:116-114)شود میبرپااسپارتدرنیزاومجسمهوشودمیاسبهدورانیارابه

ارادهبــهورزشــکارشکســتیــاپیــروزياســت:آمــدههــومرنوشــتۀایلیــادکتــابدر
& Levinson)کنــد مــیکمــکپیــروزرانارابــهبــهآتنــاخــدایانمیــاندر. اســتخــدایان

Christensen,1999:317)شـود.  رانی به جهان خـدایان نیـز فرافکنـی مـی    . بنابراین فعالیت ارابه
کـه شـد مـی تصـور برومندوزیباجوانیشکلبهیوناناساطیردرخورشیدخدايهلیوس
خـود درخشـان ارابـه بـا هلیـوس . بودفراگرفتهزرینگیسوانصورتبهاشعهرااواطراف
نـام وکنـد مـی حرکـت عجیبیسرعتبااسبهچهارارابۀاین. نوردددرمیراآسمانسراسر
معنـی به،(Phlegon)،  فلگون (Pyrois)، فیرویس (Eoos)ااُس ، (Aethon)هاي آن، اَاسون اسب
کـه اسـت رانـی ارابهقهرماننمادخورشیدخداي). 117:1387شیري،(استروشناییونور
حـال ایـن بـا است؛بخشزندگیوکندمیفداشهردربهترزندگیراهدرراخودبدنوتن
هلیـوس . آیـد به حساب میتیتانیکوهستمرگ همنمادهلیوساساطیري،مضامیندر
آیـین برگـزاري در. یابـد مـی پیونـد زیرزمینـی جهـان وظلمانینیروهايباغروب کردنبا

راآنسـپس وشـود میتقدیماوبهاییبهاراهلیوسخدايبزرگداشتبراي(Halieia)هلییا
درانـداختن وهلیـوس زنـدگی ونـور ازنمـادي ارابه). 148:1389الیاده،(اندازندمیدریابه

راهیجـان وزنـدگی بدنشبارانارابهقهرمانکههمانگونه. استخاموشیومرگنماددریا
.راخاموشیوسکوتمرگباودهدمینشان
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در ساختار اجتماعی یونان باستانرانی نمایۀ دورانی ارابه.6شکل
(منبع: نگارندگان)

رانی در عصر آهن و دورة هخامنشیجایگاه اجتماعی ارابه. 5
نظامی حاکم بر جامعه که منابع تولید نیـز  ـباستان با قشر اجتماعیِ سیاسیرانی در ایران ارابه

اسـت. شـاه ایـران در ایـن قشـر اجتمـاعی، بـاالترین        در اختیارشان بود، پیوستگی تام داشته
ــه   ــدایان اراب ــیاري از خ ــت و بس ــاه را داش ــکاري جایگ ــز خویش ــران را  ران نی ــاه ای ــا ش ه

ۀ کامالً وارداتی به فرهنـگ ایـران باسـتان اسـت. گـر چـه در       وسیلاند. ارابهکردهمیبازنمایی
اي از تپـه حصـار دامغـان، حـدوداً     دار، برپایـۀ مهـر اسـتوانه   فالت ایران پیشینۀ وسایل چرخ
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ازمـیالد، پیشاولودومهزارهاز؛ اما(Moorey,1986:201)گردد میپ.م باز 2350- 2500به
. اسـت تأثیر داشـته ایرانرانی بر فرهنگ فالتجمله ارابهابعاد از همۀفرهنگ هندوایرانی در

در(Sintashta-Arkaim)آرکــایمـــسینتشــتاآنهــايمحوطــهازیکــیکــهفرهنــگایــندر
ــوب ــدوداورالجن ــت،م.پ1800- 2200ح ــاناس ــراهجنگجوی ــههم ــهاراب ــاكب خ

مـرده قهرمانارابه،کهشدمیتصوراحتماالًوبودنداشرافجنگجویاناین. شدندمیسپرده
دیگـري ورانارابـه یکـی کـه بودنـد نفرهدوفرهنگاینهايارابه. بردمیدیگردنیايبهرا

کردنـد  یـادآوري مـی  آتـش را وخورشـید یعنـی هندوایرانیدوگانهخدایانکهبودجنگجو
(Parpola,2005:116-123) .تـا پتروفکـا ــ سینتشـتا نـام بـا اوراسـیا هااستپبرنزعصرفرهنگ

پروتـو فرهنـگ درآناسـاطیري وزبـانی عناصربعدهاورسیدقزاقستانمرکزيهايبخش
شـرقی و) پارسـیان وغربـی (مادهـا  بخـش دوبـه ایرانیپروتوفرهنگ. یافتتدوامایرانی

کــهاســتایــنجالــب. (Kuzmina,2002:303)شــد تقســیم) ســاکاهاوهــااوســیســکاها،(
نـواحی ورودانمیـان شـمال قفقـاز، درم.پاولهـزاره درسـیمرها وسکاهاشدنپراکنده
عامـل داشتند،کمانازاستفادهوسوارکاريدرکهتبحريعلّتبهایرانغربوغربشمال
.  (Parpola,2005:7)بود آیینیمراسموجنگدرارابهکاهشاصلی

ـ ایـران غـرب شـمال درحسنلومحوطهدرارابهازخوبیشناسیباستانشواهد دسـت هب
) م.پ1200- 1500(حـدود Iآهن عصربامطابقIV-Vدورةسوختهساختماناز. استآمده

ایـن کـه استشدهیافتسوختهاییارابهازبقایایی) م.پ800- 1200(حدودIIآهنعصرو
شـکل ایـن بهدادهرويم.پ1100حدودIVCحسنلويدورهدرکهسوزيآتشعلّتبهاثر

گرچـه ). 58:1386ماسـکارال، (گـذارد مـی صحهتصویريشواهدبربقایااینواستدرآمده
عـاج، ازهـا پـالك تصـاویر پایـۀ بـر امـا اسـت؛ شدهمتالشیکامالًحسنلوIVCدورةارابه

درالبتـه کشـیدند؛ مـی راآناسـب دوکـه داشتهنفرهتکتنگوباریکاتاقکارابهاحتماالً
انـد ایسـتاده آندرمـرد دوحسـنلو ازمکشـوفه الکترومـی ونقـره سـاغر رويمشـابه ارابه

). 122:1386شائنسـی، دو(اسـت کمانداردیگريورانارابهیکیکه) 83:1386دوشائنسی،(
بـراي عریضـی وروديشـود، میبازسازيسوختهبناهايکهم.پ800حدودIVBدورهدر

سـاختمان ایـن وکردنداز آن تردد میهاارابهرسدمینظربهکهبودشدهایجادVIIساختمان
). 235:1386دایسـون، (اسـت بـوده م.پنهـم قـرن درهـا ارابـه نگهداريبرايگاراژيیک

بـه هریـک کهشدهتصویرارابهسهنقشآمده،بدستIVBدورهازکهحسنلوزرینجامبر
ازوکشـند مینرگاوهايراارابهاولینراست،بهچپسمتاز. اندشدهدادهنسبتخدایی
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رادیگـر هـاي ارابـه . اسـت طوفـان النوعرببهمتعلقارابهایناست،جاريآبهاآندهان
کـه هـایی بـال ونـور پرتوهـاي بـه توجهباارابهدومین. کشندمیاسبخانوادهازحیواناتی

وشـاخ نقـش اساسبرارابه،سومین. داردتعلقخورشیدخدايبهاست،رانارابهسرباالي
شــواهد). 189:1386وینتــر،(داردتعلــقمــاهخــدايبــهران،ارابــهســربــااليمــاههــالل
بـا نظـامی نخبهطبقهاسکانمکانآهن،عصردرحسنلومحوطهدهدمینشانشناسیباستان
بـه توجـه بـا و) 58:1386ماسـکارال، (اسـت بـوده زرمیهايتاکنیکاجرايوکافیمهارت

نیـز مـردم ایـن بینـی جهـان واردارابهدارند،تعلقخداسهبهکهحسنلوجامهايارابهنقش
.  استبودهآیینیشییکحسنلوجاماحتماالًاي،اسطورهنقوشهمینبرپایۀوبودشده

اورارتـو امپراتـور نظامیدرگیرهايبرم، عالوه.پ800- 1100و تاریخIIآهندر عصر
منـابع وقلمـرو گسـترش متحـدان، یـافتن بـراي تالشدرهاامپراتوريایندوهرآشور،با

کـرد تـالش مـی  اورارتـو امپراتـوري ترتیـب به این . بودندخودامپرالیسمتدوامبرايانرژي
ایـران غـرب نـواحی بـر بودنصدددرهاآشوريوایران را تصرف کندغربشمالنواحی

تعـداد معمـاري، آثـار بـه توجـه باکهاستروستاییازبخشیحسنلومحوطه. تسلط یابند
پیشـروي برابـر درنظـامی پادگـان یـک حکـم دررانـی ارابـه ازشـواهدي واسباسکلت

هـا از  هـا و آشـوري  ها و مشـابه آن کرد و براي مقابله با اورارتوییمیعملاورارتوامپراتوري
ارابـه ازاسـتفاده سنتکهاستمکانیاولینحسنلوهاي جنگی استفاده کردند. محوطهارابه
بـزرگ امپراتـوري با اقتباس از دورامصروهیتیامپراتوريمفرغعصربزرگهايجنگدر

قشـر اجتمـاعیِ نظـامی محوطـه     .نمـود ایـران فـالت واردآشورواورارتویعنیآهنعصر
کنـد و امنیـت نسـبی و    گر از ارابه اسـتفاده مـی  هاي سلطهحسنلو براي مبارزه در برابر قدرت

ها بر جـام حسـنلو ماننـد    شود تا آنکنند، باعث میها براي مردم ناحیه ایجاد میموقتی که آن
یـت البتـه از نـوع معیشـتی را     هـاي جـوي امن  خدایان سماوي کـه بـا نظـم دادن بـه پدیـده     

کنند، بازنمایی شوند.  میایجاد
ایـن .اسـت ) م.پ430- 325(گزنفـون توصـیف ماننـد حسـنلو جامرانارابهخدايسه

مراسـم، سـه ارابـه    ایـن درکـه استهخامنشیدربارهايجشنتشریفاتدربارةتوصیفات
هـا بـراي   دار و گاوهـا و اسـب  متعلق به اهورامزدا، میترا و آناهیتا همراه بـا جنگجویـان نیـزه   

برگـزار سـواري اسـب مسـابقات بعـد از آن شـدند و مـی کردن بـه پرستشـگاه آورده  قربانی
درکـه دارداشـاره ) مهرگـان جشـن (نـو سـال آغـاز جشـن بـه مراسـم این. استشدهمی
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هاي این خدایان نمـادي  ارابه). 63:1392ادي،(شدمیبرگزارپاییزابتدايدرهخامنشیانزمان
آمـد و  از خویشکاري شاه میلیتاریز است. شاه در ایران توسط قدرت سپاهیان روي کـار مـی  

). از همین روست کـه داریـوش اول   188:1390(سلیم،کرد با قوه قهریه حکومت را اداره می
ورزیـده هسـتم،  «گویـد:  رسـتم مـی  اش در نقشهاي جنگی خود در کتیبهبراي تبلیغ مهارت

اري خـوب سـواري هسـتم. هنگـام     بـا هـر دو دسـت، چـه بـا هـر دو پـا، هنگـام سـو         چه
ه پیـاده و  چـ زنـی،  کشی هسـتم. هنگـام نیـزه   کمان، چه پیاده، چه سواره خوب کمانکشیدن

.(Kent,1953:138)» زنی هستمسواره، خوب نیزهچه
رایــجرانــیارابــهوارابــههخامنشــیدورةانــدازةاز ایــران باســتان بــهايدورههــیچدر
. اسـت جیحـون گنجینـۀ طالیـی ارابـۀ بـاره ایـن درباسـتانی آثـار مهمتریناز. استنبوده
هـاي ارابـه ماننـد وشـود مـی کشیدهاسبچهارتوسطوداردپرههشتارابهاینهايچرخ

یـا وکمانباتیراندازيبرايدیگريورانیارابهبرايیکیسرنشیندوهاتمدنسایرجنگی
شـد؛ نمیاستفادهجنگبرايارابهازفقطهخامنشیدورةدر. دارندجايآندرنیزهباجنگ
بـاره ایـن درباستانیاثرمهمترینبردند،میبهرههمشکاروتفریحبرايارابهازشاهانبلکه
مهرهـاي )185:1390موسـوي، (اسـت شـیر شـکار صـحنه بـا اولداریـوش اياستوانهمهر

ــون  ــش (Gordion)گوردی ــز نق ــهنی ــااراب ــحنهب ــايص ــکاره ــاییراش ــردهبازنم ــد ک ان
(Dusinberre,2010:33).ل، کـامالً تصویر ارابۀ مهر استوانهگنجینـه رابـه اشـبیه اي داریوش او

ازدیگـر یکـی . دارد؛ اما این ارابه دو اسبه اسـت سرنشیندووپرههشتهايچرخجیحون،
دهانـه 25اتـاق دیـوار بـر سـفید، وکـرم زمینـه رويرنـگ سیاهنقاشیرانی،ارابهمهمآثار

تیرانـدازي حالدرودارددستدرکمانیارابهبرایستادهمردينقاشیایندر. استغالمان
شناسـی باسـتان شـواهد دیگـر از. (Sajjadi,2007:146)اسـت  وحشیگرازاحتماالًحیوانیبه

ازنیمـی وبـود شدهنیمدوکهجمشید اشاره کردتختآپادانايبرجستۀ کاخنقشبهتوانمی
. شـود مـی نگهـداري ژاپـن در(Miho)میهـو   مـوزه درآندیگـر نـیم وبریتانیاموزهدرآن

پـایین قسـمت است،بریتانیاموزهدررانارابهها واسبباالییتنۀنیمباارابهجلوییقسمت
شـود  مـی نگهـداري ژاپـن میهـو موزهدراستارابهچرخوواسبپاهايکهبرجستهنقش

(Curtis,1998:45)  .
. اسـت دارداسهـاي ارابـه هخامنشی،امپراتورينوع ارابه درمهمترینگزنفونازنقلبه
دارداسهـاي ارابـه ازکوناکسـا نبـرد دربـار نخسـتین . بـود جنـگ درهـا ارابـه ایـن کاربرد
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دیدنــدآسـیب هــاارابـه ایــنبـا جنــگایـن درکمــیتعـداد حــالایـن بــا. شـود مــییـاد 
(Xenophon, Book4:15) .هـاي بـابلی و   هـا بـراي افـزایش مرگبـاري ارابـه     پارسحقیقتدر

ردنـد تـا نیروهـاي دشـمن را     هـا متصـل ک  چـرخ هـاي  را بـه لبـه  مانند هاي داسآشوري پره
بـا نبـرد بـراي گوگمـل جنگدردیگربارسومداریوش. (Bertman,2003:226)کنندریزریز
نبودنـد اثرگـذار جنـگ درهـا ارابهایندیگراماکند؛میاستفادهدارداسهايارابهازاسکندر

(Chrissanthos,2008:85).ل تکنولوژيدر سـاخت ارابـه در دوره هخامنشـی، منـتج بـه      تحو
است.  شود که در راستاي اهداف نظامی بودهدار میهاي داسساخت ارابه

داریوشنامباعقیقجنسازاياستوانهمهرنقش.7شکل 
)185:1390موسوي،(

جمشید از موزه میهو و بریتانیاران از کاخ آپاداناي تختنقش برجسته ارابه.8شکل 
(Curtis,1998:46)

اوسـتا زبـان دردیـد. آنواژگـانی تحـول درتـوان مـی راایرانیفرهنگدرارابهکاربرد
ارتشـتار بـه ساسـانی پهلـوي یامیانهفارسیزباندر،»گردونهبرایستاده«معنیبهایشتررثَه
شـد  متحـول ارتـش واژهبـه نـو فارسـی دورهدرسـپس ویافـت تحول»جنگجو«معنیبه

(Nyberg,1976:30) .ناجتماعیگروهچهارجدیداوستايکتابدرآتـش نگهدارنـدة (آثرو(،
بـرده نـام ورپیشـه چهـارم و) چوپـان (یوفشـوینت واسـتر ،)گردونـه برایستاده(ایشتررثَه
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در). 1383:94نیبـرگ، (داردجايگروهچهارهردرکهفردينخستینزرتشت. استشده
.  بودنظامیطبقۀبراياينشانهارابهباستانایرانفرهنگ
. انـد شـده تصـور ارابهبرسوارآناهیتامهر،سروش،مانندبسیاريایزدانایراناساطیردر

زاده،محـرم عیسـوي، (کندمیدستگیرباشندکهجاهررادشمناناسبه،چهارارابهباسروش
بـر میتـرا . دارداسـلحه اشارابـه درواسـت تواناییجنگجويمیترا). 137:1389محمدزاده،

اسـت  ارابـه بـر سـوار آناهیتـا ماننـد بـاروري ایزداَشی. داردنظارتکشورهاجنگوصلح
(Malandra,1983: 74 & 133) .هـم خـدایان جهـان بـه زمینـی جهـان ازارابـه به این ترتیب

)، ایـن  33:1386یک مفهوم اجتماعی داشـت (فـراي،  خداي مهر به معنی پیمان. شودمیوارد
مفهوم اجتماعی به منظور پیمان افراد براي اتحاد در برابر دشمن بـود. مقابلـه بـا دشـمنان بـه      

) و ایزد مهـر بـه عنـوان    113:1386نژاد،داد (دهقانتمام ابعاد فرهنگ ایرانی و نهادها شکل می
اسـت. ایـزد مهـر    شـمنان و نیـروي تـاریکی   یک مفهوم اجتماعی، نماد مبارزه نظامیـان بـا د  

شـود  کند و در دوزخ به داوري روان درگذشتگان مشغول مـی پیشاپیش خورشید حرکت می
).120:1385(هینلز،

هخامنشـی دورهپایانازوجوداینبا. استآوريجنگازنماديایرانیفرهنگدرارابه
هـا پارتیورودآناصلیعلّتوشودنمیدیدهارابهازشناسیباستانشواهدساسانیدورهتا
بـراي کارآمـدي تاکتیـک قیقـاج، وکمانباتیراندازيسوارکاري،مهارتباکهاستایرانبه

هـایی ارابـه مـیالدي هفـتم قـرن اولنیمهساسانیدورهدر. کردندایرانفالتواردراجنگ
کـاربردي ساسـانی شـاه بـراي که،شدانطاکیهشهرواردرومیانباجنگدرغنیمتعنوانبه

.  (Chiang,2015:175)نداشت تفریحوسرگرمیجز



85و دیگران)زینب خسروي(...هخامنشی،ةدورایرانِدرارابهکارکرد

رانی در ساختار اجتماعی امپراتوري هخامنشیمنبع دورانی ارابه.9شکل 
(منبع: نگارندگان)

رودان، یونــان و رانــی در میـان مطالعـۀ تطبیقـی جایگــاه اجتمـاعی ارابـه    . 6
)دورة هخامنشی(باستان ایران

سـایر بـه هنـدوایرانی واروپـایی هنـدو فرهنـگ ازارابهگسترشواشاعهمورددرتواننمی
شــواهدبــهتوجــهبــازیــراداد؛نظــريم.پدوموســومهــزارهدرباســتاندنیــايمنــاطق
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یونـان رودان،تمدن میـان سهدرارابهسپسوچرخساختکهرسدمینظربهشناسیباستان
حـال ایـن بـا . باشـد دادهرويمنـاطق ایـن فرهنگـی وجغرافیـایی بافـت هماندرایرانو

ایـن اسـاطیر بـر هنـدواروپایی اسـاطیر ازهاییرگهکهگرفتنادیدهراواقعیتاینتواننمی
هـاي جنگدیگرطرفاز. استداشتهاثرارابهباخدایانازبعضیارتباطمورددرتمدنسه

اثرگـذار وسـیله ایـن نظـامی ورزمـی کاربردنوعدرنیزبرنزعصردرمصرفراعنهباهاهیتی
کـاربري  بـر کـه هسـتیم روبـه روجریـان فرهنگـی  سـه بـا جاایندربنابراین. استبوده

فرهنگـی وجغرافیـایی بافـت یکـی . اسـت بـوده مـوثر مـذکور هايتمدنبرارابهاجتماعی
تـا اروپـا مرکـزي نـواحی ازوسـیعی گسترهدرکههندوایرانیفرهنگدیگروتمدنهرسه

هیتـی ماننـد خاورمیانـه قدرتمندکشورهايهايجنگنهایتدروشدپراکندهآرالدریاچه
.مصرو

خیلـی ارابـه ازداشـت؛ مصروهیتیتمدندوبابیشتريارتباطکهباستانرودانمیاندر
کـه هـا کرکسیادمانسنگدرسومردورهاواخردر. کردنداستفادهنظامیکاربريبرايزود

هـاي دشت. استپادشاهاینجنگیماشینارابهاستشدهنقشالگاشپادشاهاآنتومپیروزي
شـهرها دولـت بـین کـه سومردورهاواخراز. کردمیسهلرارودان استفاده از ارابهمیانفراخ

ــري ــیدرگی ــبدرسیاس ــگقال ــودجن ــدبوج ــورد،(آم ــه،)35:1387کراف ــیلهاراب ايوس
داده پـرورش ارابـه ازاستفادهجهتدرهاسالحوجسمانیهايمهارتهمۀوبودکارآمدي

کـه کردنـد مـی اسـتفاده جنـگ درارابهازمیسندورهازباستانیونانشدند. درمیساختهو
کوهسـتانی وخشـک سرزمینحالاینبابودند،هیتیفرهنگازمتأثرنیزهاآندارداحتمال

بـراي مناسـبی فضـاي کـه رسـد نمینظربه،)1392:13ناردو،(داردکمیمساحتکهیونان
انسـان حرکتـی هـاي فعالیتبرايراهاییمحدودیتفضا. نمایدفراهمراجنگدررانیارابه

درحتـی وهاي یونان باستانجنگدرارابهازاحتماالًبراینبنا. (Bale,2002:11)کند میاعمال
تـا اسـت شـده مـی اسـتفاده سـالح وافـراد حمـل برايهومراودیسهوایلیادکتابروایت

اسـت.  نبـوده گسـترده خیلـی شـده، کـاربرد آن  میاستفادهنبردارابه برايهماگرنبرد.براي
باسـی از نبردهـاي دو امپراتـور    رانـی در ایـران اقت  رودان و تمدن میسـن، ارابـه  برخالف میان

رودان بـود کـه بسـیار از ارابـه در     در میـان آهن یعنی اورارتو در آنـاتولی و آشـور نـو    عصر
کردند.  لشکرکشی خود استفاده می
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کـه نظـامی قدرتصاحبانونشدمحدودجنگحوزهبهفقطارابهرودانمیانتمدندر
واحتـرام نهایـت دروباشـند داشتهمشروعیتمردمنزدآنکهبرايداشتنددستدرراارابه

دادرويزمـین بـر آنچـه مطـابق رامثـالی جهـان برانگیزانند،خودبهنسبترامردماطاعت
گیرسـو نـین زهـره)،  سـتارة وجنـگ، بـاروري  (خـداي ایشترمانندخدایانیودادندسامان

خـدایان ایـن . بودنـد سـوار ارابـه بـر عـدالت) وخورشـید (خـداي اوتووجنگ)(خداي
یونـان در. عادلشاهوبخشزندگیشاهجنگاور،دادند: شاهمینشانراشاهخویشکاريسه

توانسـتند مـی قشر اجتماعی اشـراف فقطوداشتنیازثروتبهارابهواسبمالکیتباستان
بـود، تـر مهـم نیـز آنمـاهر راننـده ازحتـی رانـی ارابهدرموضوعاینوکنندتأمینراهاآن

شـهروندان، .شـدند مـی ارابـه راننـدة هاآنحمایتباوبودنداشرافنشاندهدستهارانارابه
دانسـتند. در  مـی شایسـته، داراي کاریزمـا و اعتبـار اجتمـاعی    را افراديارابهصاحباشراف

آهـن  باستان ارابه توسط قشر اجتماعی نظامی وارد ایـران شـد. ایـران از اواخـر عصـر     ایران
کردنـد،  ایران دفاع میاست. بنابراین نظامیانی که از همواره مورد حمله و تجاوز دشمنان بوده

آوردنـد. نظامیـان   براي مردم امنیت را و براي خودشان قـدرت و مشـروعیت را بـه بـار مـی     
شد؛ بنابراین یک سـاختار مـدنی   ها انتخاب میباالترین قشر اجتماعی بودند و شاه از میان آن

).  188:1390داد (سلیم،گسترده زیربناي حکومتی او را شکل نمی
اسـت.  تمدن، امپراتوري آشور از ارابه جنگی بیشـترین اسـتفاده را کـرده   در میان این سه 

نـواحی ثروتکهآشورثروتمندشاهاندازي به همه مناطق بودند. البتهآشوریان درصدد دست
اوبـرد. مـی بهـره نیزسرگرمیوتفریحبرايارابهازکرده،سرازیرخودقلمروبهرامتصرفی

چنـد هر. رفتمیشیرشکاربهکمان،باتیراندازيدرمهارتباچرخهدوهايارابهبرسوار
زنـدگی چندگانـه ابعادباچنانزیراشد؛نمیگفتهورزشبدنیهايفعالیتاینبهگذشتهدر
بـراي  شـاه فعالیـت ایـن حـال اینبااست،مشکلآنبرنامگذاريچنینکهبودآمیختهدر

ومهـارت ایـن حیوانـات، شـکار باکهاستبودهاش جسمانینیرويومهارتدادننمایش
راسـتاي دربـدنی را نیرويخاورنزدیکپادشاهانبیشتر. کردمیتقویتراجسمانیتوانایی
ــرخالف امپراتــوري آشــور د.(Daqing,2007:6810)دادنــد مــینشــانحکــومتیمســائل ر ب
بــر ایــن کــار ا حمایــت اشــرافران از عامــه مــردم بــود کــه بــباســتان گــاهی ارابــهیونــان
.اسـت شـده برپا میگستردهطوربهمسابقهعنوانبهرانیارابهباستانیونانشد. درمیگمارده

ــده    ــوان پدی ــه عن ــابقات ب ــن مس ــیای ــی   اي فرهنگ ــه م ــر گرفت ــمذهبی در نظ ــدند ـ ش
(Sansone,1992:77).جسـمانی وذهنـی توانـایی بـر امـري وپدیـده هرازبیشیونانتمدن
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بـه وآمـد میبدستراهاینازیونانجامعهدرسانیانافتخاراتهمهوبودهشدبناافرادش
ــابراین. شــدمــیمنتقــلنیــزبعــدنســل اجتمــاعیزنــدگیمرکــزدرمســابقهورقابــتبن

داشـت  تعلـق یونـان ایـزدان ازیکـی بـه ورزشـی مسـابقات ایـن همـۀ . بودباستانیونانیان
(Danqing,2007:6808) .مسـابقات ایـن برگـزاري بـا شایسـته انسـان سـاختن بـراي یونانیان

کـه یونـان توانايوداناانسان). 83:1396اوتو،(کنندشبیهخدابهراانسانتاکردندمیتالش
خـود بلکـه رفـت نمـی یـاد ازمرگازبعدکردمیفداشهرشارتقايبرايراهایشمهارت

ــرایشکــهشــدمــیتبــدیلخــداگونگیوقهرمــانســمبلعنــوانبــه ســنگومجســمهب
آغـاز ازیونـان دررانـی ارابههايرقابت.  (Bitros & Anastassios,2010:72)ساختند مییادبود
بـود، رانارابهاياسطورهنمود)  خورشید(هلیوسخداي. شدمیبرگزارقهرمانافتخاربراي

حـس سـریع، حرکـت بانیزرانارابهآورد،میپدیدراشبوروزخودحرکتباخورشید
ــدگیوهیجــان ــکدیگــرانوخــوددررازن ــردمــیتحری ــههــايچــرخوک ــداراب مانن

شــدنخداگونــهوافتخــارسراســرزنــدگیازنمــوديرانــیارابــه. چرخیــدمــیخورشــید
دیگـر جهـان بـه قهرمـان درگذشـته  بدرقـه بـراي رانـی پایان مسابقۀ ارابهدرواستقهرمان
بـا کـه خورشیدوایستادبازمیحرکتازکهارابهمانندشدهخداگونهقهرمان. شدمیبرگزار

بازنمـایی ارابـه در   . کـرد سـفر مـی  دیگـر جهـان بـه کنـد مـی بـدل شببهراروزحرکتش
اورالجنـوب درآرکـایم ــ سینتشـتا فرهنـگ هنـدواروپایی  دربـار اولـین بـراي تدفینآیین

شـدند. در به همراه اشراف در گور تدفین میها شود، ارابهم دیده می.پ1800- 2200حدود
اسـت داشـته پیونـد تدفینمراسمباپدیدارشدنشآغازاحتماالً ازارابههندواروپایی،فرهنگ

هـاي موقعیـت توانسـتند ودادافزایشراپتروفکاـسینتشتامردمقدرتارابهازاستفادهالبتهو
مکـانی (Orenburg)اورنبورگ دروازةوکنندتصرفراتجاريمهممسیرهايدراستراتژیک

سـنت کـه دهـد مـی نشـان ایـن . (Anthony,1995:563)نماینـد  کنترلراهااستپواروپابین
در ایـن فرهنـگ   امـا است؛شدهباستانیونانفرهنگواردهندوارپاییفرهنگازارابهتدفین

ودیگـر جهـان بـه بدرقـۀ او ودرگذشـته قهرمانتدفینمراسمدررانیارابهمسابقهگونۀبه
یـادبودي ــ است. در آغـاز، ایـن مسـابقۀ آیینـی    وي بازنمایی شدهپرافتخارزندگیازنمودي
ودونیـزه، پرتـاب ارتفاع،پرشدیسک،پرتابشاملکهالمپیکپنجگانۀمسابقاتدرجایی
هـا زشورایـن ازیـک هـیچ حـال اینبا. (Girginov & Parry,2005:26)نداشت بود،کشتی

ــذتیوهیجــان ــهل ــدازهب ــهان ــیاراب ــهنداشــتندران ــااســبدوک ــاری ــداســبچه تنومن
تصـادف باعـث گاهیرقابتوسرعت. کردندمیرقابتدیگرارابهباودویدندمیسرعتبه
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هـم بـا ارابـه چهـل ) م.پ432(دلفـی هـاي بـازي درکـه طـوري بـه شـد، مـی ارابـه چند
مــردمبــرايروانــیاعتــدالنــوعیســرگرمیوتفــریح. (Sweet,1987:92)کردنــد تصــادف

هـاي بـازي را واردرانـی ارابـه سـرانجام اشـراف کهشدباعثموارداینهمه. کردمیایجاد
تماشـاي بـه سـرانجام تـا کردنـد مـی دنبالراالمپیکپنجگانههايبازيمردمالمپیک کنند و

کردنـد، برگـزار رارانیارابهمسابقاتنیززناندر نهایت . بنشینندرانیارابهانگیزهیجانرقابت
ورزش،نیـز زنـان یونـان تمـدن درگرچه. استسابقهبیجهانتمدنتاریخدرکهايپدیده
ایـن وپرداختنـد میترقويوبیشترهافعالیتاینبهمردانامادادند؛میانجامرقابتوبازي

.  (Daqing,2007:6810)است بیولوژیکیپدیدهاساسبر
رانی با قشر اجتمـاعی نظـامی ارتبـاط داشـت و از دورة هخامنشـی      در ایران باستان ارابه

حکمرانـی قلمـرو بـر تسـلط بـا استفاده از ارابه در جنـگ افـزایش یافـت. هخامنشـیان کـه     
بـا ابـداع   بودنـد،  آنـان فرهنـگ وهـا سـنت وارثوداروامآشـور واورارتوهايامپراتوري

مکتـوب منـابع بهتوجهباچنددار، کارایی ارابه در جنگ را افزایش دادند. هرهاي داسارابه
ماننـد شـاه هخامنشـی  احتمـاالً .گرفـت نظـر درهـا آنبـراي ايگسـترده کـاربري تواننمی

شـکار حـال درکـه داریـوش مهـر برد؛میبهرهسرگرمیوتفریحبرايارابهازآشورپادشاه
از ایـن دوره  . اسـت نمـرود قصـر دردومآشـوربانیپال برجسـته نقشیادآورکامالًاستشیر
بدسـت  رانـی ارابـه رقابـت یـا مسـابقه وجوددربارةنوشتاريشناختی وباستانشواهدهیچ

بـا یونـان ورودانمیـان ازبـیش باسـتان، ایـران اسـاطیر درارابـه همـه ایـن با.استنیامده
آناهیتـا ومهـر اهورامزدا،هايارابهمهرگانجشندرترتیببدین. داشتارتباطمثالیجهان
ــه ــه ک ــدایان س ــه دورانخ ــأخرگان ــوريمت ــیامپرات ــتند هخامنش ــار،(هس ،)46:1384به
آسـمان اسـت،  خـداي اهورامزدااند.هر سه این خدایان جزو خدایان سماوي. شدندمیوارد
.  استزهرهستارهخدايآناهیتاوداردپیوندخورشیدبامهر

وامـور ازبسـیاري کـرد، مـی رفتـار تخیـل وحسهوش،مبنايبرانسانکهگذشتهدر
قدسـی نیـز آنبـا مـرتبط هـاي فعالیـت وارابـه داد،مـی ارتبـاط قدسیحوزهباراهاپدیده

ارابـه بـر اَشـی وآناهیتـا سـروش، مهـر، چونایزدانی). 33:1389الیاده،(شدندمیمحسوب
وداردارتبـاط خورشـید باکهمهر. نوردندمیدرراهاآسمانخودارابهبامهروهستندسوار
ماننـد اهـورامزدا ودارنـد راآسـمان خدایانخویشکارياستیکیزهرهستارةباکهاناهیتا

ــوس ــدواروپاییدئ ــوسوهن ــانیزئ ــدايیون ــمانخ ــتآس ــاندر. اس ــمشمی رودان ش
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میتـرا و) خورشیدخداي(هلیوسیوناندر،)زهرهستارةخداي(ایشترو) خورشیدخداي(
همـه حسـنلو طالیـی جـام بـر مـاه وخورشیدطوفان،ایزدسههايارابهوایرانیاناهیتايو

ریشه در فرهنـگ  ارتباط خدایان سماوي این سه تمدن با ارابه .هستندآسمانخدايتجلیات
درکـه اسـت (Dyaus)هندواروپایی دئـوس  آسمانخداياروپایی و هندوایرانی دارد.وهند
ازبسـیاري زمـان گـذر بابود؛صاعقهآناصلیابزاروکردمیضبطراجويهايپدیدهابتدا

بـه جنگـاوري وبـاروري وطوفانباران،جوي،هايپدیدهمانندآسمانخدايخویشکاري
بـه اشپادشاهیمنزلتحفظبااهورامزدامانندآسمانخدایانویافتهتخصصدیگرخدایان
آسـمان خـداي قداسـت ). 80:1389الیـاده، (اسـت شـده بـدل نرمخـو ومنفعلروز،خداي

کـه اسـت شـاه ازنمـادي آسمانخداي. شودمیروزپدیدةوآسمانجایگزینهندوآریایی
هـم اهـورامزدا . هسـتند طبیعـت بـاروري ونظمضامنطبیعت،قوانینازنگهداريباهردو،

شـب درماهوآتشوروزدرخورشید). 84:1389الیاده،(کندمیبازنماییراآسمانیساختار
خورشـید هنـدواروپایی اسـاطیر در. گیرنـد مـی عهـده بـر راآسمانخدايهايخویشکاري

جهـان مرکـز درکـوهی اطـراف درشـب خورشـید مثابـه بهآتشوماهوروزکنندهروشن
پروتـو اقـوام ازارابهبهمربوطهاياسطورهاست.ارابههاآنفعالیتعینینمودوچرخندمی

ایرانـی پروتـو وهـا یونـانی پروتـو بـه زیسـتند، مـی اورالاواسطوولگامیانهدرکهآریایی
کشـف  ارابـه نقـش بـا مهر22جمشیدتختبارودر.(Parpola,2005: 54-55)یاقت گسترش

در. اسـت شـده تصـویر آنازجـدا روشـنی بـه استارابهازیخشیکهچرخامااستشده
ــنتفســیرهاازبســیاري ــاچــرخای ــرايســمبلیه ــیدب ــهنظــردرخورش ــد شــدهگرفت ان

(Root,1999:176) .گذشـت،  مرد، بلکه از جهـان مردگـان مـی   خورشید در هنگام غروب نمی
). شمش، هلیـوس 142:1389دوگانه داشت (الیاده،در اساطیر کارویژهاین اساس خورشیدبر

هنـدواروپایی اسـاطیر کهاستو مهر با جهان مردگان ارتباط داشتند. به این ترتیب مشخص
هلیـوس، ایشـتر، و(شـمش سـماوي خـدایان پیونـد درایرانویونانرودان،اساطیر میانبر

.  استگذاشتهاثرارابهباآناهیتا)ومهر
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تمدنرانی در سه نمایۀ تطبیقی کارکرد اجتماعی ارابه.10شکل 
رودان، یونان و ایران باستان (دورة هخامنشی) (منبع: نگارندگان)میان

گیرينتیجه. 7
رودان باســتان از دار در میــانکنــد کــه وســایل چــرخشناســی آشــکار مــیشــواهد باســتان

پ.م، در ایران باستان از هزارة سوم پ.م و در یونان باستان از هـزارة دوم پ.م  چهارمهزاره
در جامعه از عناصـر فرهنگـی و تمـدنی    ابداع شده بود. با این حال نوع کاربري آناختراع و 

رودان باسـتان از  هندواروپایی، هیتی، میتانی و مصري تـأثیر پذیرفتـه بـود. بـا آنکـه در میـان      
سوم پ.م ارابه کاربري نظامی داشت؛ امـا ایـن رونـد در دوره آشـور و بـا اقتبـاس از       هزارة
هـاي سـاکن در آنـاتولی    تی با فراعنه مصر در عصر برنز و سپس میتانیهاي گستردة هیجنگ
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رودان در اختیار طبقه ثروتمنـد و نظامیـان بـود. از اواخـر     شدت بیشتري یافت. ارابه در میان
شهرهاي خودکفا با ساختار اجتماعی مستحکم با یکـدیگر وارد رقابـت   دورة سومر که دولت

رودان بـا وسـایل و ابزارآالتـی ماننـد     امنیت را در میانسیاسی در غالب جنگ شدند، نظامیان 
ارابه برقرار کردند. از این رو، صاحبان ارابه نزد مردم قدرت و مشروعیت بدسـت آوردنـد و   

ها خویشکاري اجتمـاعی خـود را در خویشـکاري    صاحب مشاغل باالي اجتماعی شدند. آن
کـه معیشـت و امنیـت مـردم را     رسـو گیران مانند شمش یـا اوتـو، ایشـتر و نـین    ایزدان ارابه

هـا افـزود. در دوره آشـور بـا     کردند، بازنمایی نمودند. این بر جنبـۀ مشـروعیت آن  میتأمین
سرازیري ثروت مناطق مختلف، ارتش به تسلیحات بهتر و بیشتري مجهز شد. به این ترتیـب  

سـرگرمی و ورزش  هاي جنگی در این دوره بود. شاهان آشور از ارابه براي تفریح،اوج ارابه
بردند.نیز بهره می
رانی امپراتوري آشور بر فرهنگ ایران هم اثـر گذاشـت. مـردم    هاي اجتماعی ارابهکاربري

ایران ارابه را براي مقابله با دو امپرالیسم رقیب آشور و اورارتو وارد ایران کردند. جنگجویـان  
و بـا برقـراري امنیـت داراي    ایرانی بدون ساختار مدنی مستحکم قدرت را به دست گرفتنـد  

ران مهـر،  ها در خویشکاري خدایان ارابـه قدرت و مشروعیت شدند و خویشکاري نظامی آن
هـاي خـدایان   سـلطنتی مهرگـان، ارابـه   آناهیتا، سـروش و اَشـی بازنمـایی شـد و در جشـن     

. نمودنـد اهورامزدا، آناهیتا و مهر کارکرد آیینـی داشـتند و خویشـکاري شـاه را نمـادین مـی      
میلیتاریز هخامنشی مانند پادشاه آشور از ارابـه بـراي تفـریح و شـکار هـم بهـره بردنـد.        شاه

رانـی  دار بر کارایی ارابه در جنگ افزودند. به طور کل ارابـه هاي داسهخامنشیان با ابداع ارابه
است.  هاي آن مربوط بودهدر ایران با قشر اجتماعی نظامی و آیین

یونان باستان هم ارابه کاربري جنگی را از تمدن هیتی اقتباس کـرد،  در دنیاي غرب یعنی 
با این حال این کاربري اصلی ارابه در جامعه یونان نبود. قشر اشراف یونان کـه هزینـه هـاي    

تر و از طرفی استفاده مـوثر از ذهـن و   کردند، به دلیل زندگی راحتارابه و اسب را تأمین می
رانـی، شـهروند شایسـته، داراي افتخـار و     ي بـدنی ماننـد ارابـه   هاجسم خود با انجام فعالیت

هنـدواروپایی، در ابتـدا در   رانـی بـا تـأثیر از فرهنـگ    شدند. مسابقه ارابـه قهرمان پنداشته می
ز اشـراف قهرمـان و خویشـکاري او    شد، ارابه نمودي اتدفین اشراف قهرمان اجرا میمراسم

درخشـید و در هنگـام   انند خورشـید در زنـدگی مـی   عنوان شهروند داراي افتخار بود که مبه
رفت. اشرافی که بـه دنبـال کسـب افتخـار بیشـتر بودنـد، مسـابقۀ        مرگ به جهان مردگان می
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ران در آن رانی را وارد مسابقات المپیک کردند که عامه مردم به عنـوان ارابـه  انگیز ارابههیجان
اجـرا کردنـد. ایـن بـرخالف     راکردنـد، چنـدي بعـد زنـان نیـز ایـن مسـابقات       شرکت مـی 

رانی فقط کاربرد نظـامی و سـلطه را داشـت.    رودان و دورة هخامنشی بود که ارابهمیانتمدن
ــه ــدایان اراب ــان خ ــدن می ــه تم ــر س ــان بران ه ــزو  رودان، یون ــی ج ــتان و دورة هخامنش اس

ابـه  بودنـد. ار ران شـده تأثیر خداي آسمان هنـدواروپایی ارابـه  سماوي بودند که تحتخدایان
بخش بـود کـه بـا جهـان زنـدگان و مردگـان ارتبـاط داشـت. شـاهان          نماد خورشید زندگی

رودان باستان، نظامیان دورة هخامنشـی و شـهروند یونـانی نیـز کارکردهـاي مـوثري در       میان
کردند.  زندگی داشتند که سرانجام مانند خورشید غروب می
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