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مقدمه
اسب جايگاه وااليي در دوره  هاي ماد و هخامنشي داشته 
است. اسب در انديشه ايرانيان ويژگي اهورايي داشته و در 
اسطوره ها به عنوان موجودي است که به منزلة کمال بخشي 
به الهگان و قهرمانان اسطوره اي آفريده شده  است. اسب 
و  قرباني مي شد  براي خدايان  هديه  گرامي ترين  به عنوان 
ويژگي هاي زيادي برايش قائل بودند، از جمله برکت بخشي، 
ماد  دورة  از  برجاي مانده  آثار  درمان بخشي.  و  بينايي 
نشان مي دهد که ظروف ساخته شده به شکل اسب، توام با 
معناي نمادين، مذهبي و اسطوره اي بوده است. هنر ماد نقش 

تعيين کننده اي در هنر دوره هاي پس از خود داشته است. 
در آغاز هزارة اول قبل از ميالد، ماننا که در قرن نهم قبل 
از ميالد در نواحي جنوبي تر و جنوب غربي پديد آمده بود 
و اتحادية قبايل ماد ناميده مي شد وجود داشت. کشور ماننا 
از لحاظ فرهنگ و تمدن و اقتصاد هستة پادشاهي ماد را در 
قرن ششم قبل از ميالد تشکيل داد(دياکونف، ١٣٤٥: ١٤٠). 
براساس اسناد مکتوب تاريخي، مادها توانستند اسب را رام 
کرده و در سرزمين خود که با آب و هواي متنوع زيستگاه 
مناسبي براي اسب بود پرورش دهند. تعلق مذهبي قوم ماد 
به انديشه ها و آيين هاي ديني هندوايراني و زرتشتي بوده 

است.
اختراع ارابه توسط آرياييان و مهاجرت گروه زيادي 
از مردم منطقه به سرزمين هاي ايران، هند، آسياي صغير و 
اروپا و استفاده از اسب در ميادين جنگي باعث اهميت اسب 
شد. از اين رو در هزارة اول قبل از ميالد، لرستان به يکي 
از بزرگ ترين مراکز توليد مفرغ تبديل شد و برخي از ابزار 
و آالت اسب به مناطق ديگر صادر مي شد. اشياي مفرغي 
يافت شده غالبًا نموداري از شکل اسب است. در اين دست 
عين به عين اسب صورت  بازنمايي  در جهت  آثار، تالشي 
نگرفته بلکه صنعتگر دورة ماد به صورت کامًال آگاهانه اسب 
را در قالب ظروف سفالين منقوش بدون توجه به رعايت 
از  با کاربرد آييني مجسم کرده  است و برخي  تناسبات، 
قهرمانان اسطوره اي و خدايان ايران باستان، جايگاه خود را 
مديون اسب هايشان هستند. ريتون هاي دورة ماد در هيئت 

اسب حاوي مفاهيم اسطوره اي و نمادين بوده  است.
هدف از اين پژوهش شناسايي جايگاه اسب از لحاظ فرم 
و محتوا در دوره هاي ماد و هخامنشي است. اين مقاله در پي 

پاسخ به اين پرسش هاست:
ـ  شکل گيري اسب در قالب اشياي کاربردي در دورة ماد 

تا حضور آن بر صخره نگاره ها چگونه قابل بيان است؟ 
آيا اشکال مختلف اسب در دورة ماد و هخامنشي  ـ 

جايگاه ثابتي داشته است؟

پيشينة تحقيق
شده  ارائه  ايران  هنر  در  اسب  جايگاه  زمينة  در  مقاالتي 
است. دکتر فريده طالب پور در مقالة  «جايگاه اسب در هنر 

ايران باستان» بيشتر به آرايش زين و برگ اسب و اهميت 
ايران باستان پرداخته و اشاره اي  اسطوره اي آن در هنر 
است.  کرده   دوره  هر  اسب هاي  بارز  ويژگي هاي  به  کلي 
محمدحسن سمسار در مقالة «اهميت اسب و تزيينات آن 
در ايران باستان» به گردآوري نمونه هاي مختلف اسب و 
تاريخچة آن در هنر ايران باستان پرداخته  است. در موارد 
مذکور غالبًا به بررسي هاي کلي پرداخته و فاقد تجزيه وتحليل 
محتوايي و ساختاري است. تکتم مهربان معيني در پايان نامة 
کارشناسي ارشد در دانشگاه تهران با عنوان تصوير اسب در 
هنر ايران به مرور تصاوير اسب در هنر ايران قبل از اسالم 

پرداخته  است.

روش تحقيق
و  فلزي  سفالين،  آثار  در  اسب  فرم  تنوع  به  توجه  با 
صخره نگاره ها، آثار هنري مربوط به اسب در سه بخش، 
هماهنگي زيبايي شناسي اسب و تناسبات کاربردي ابزار در 
دورة ماد و هخامنشي، تأکيد بر حضور اسب در اشيايي 
با مفاهيم آييني و اشياي ترکيبي، اسب در جايگاه فرهنگي، 
اجتماعي و سياسي در دورة هخامنشي بررسي و مطالعه 
شده است. در اين پژوهش، با استفاده از منابع نوشتاري 
و تصويري، ويژگي هاي ساختاري و نيز محتوايي تصوير 
مورد  تحليلي  توصيفي-  با روش  دوره  دو  اين  در  اسب 

بررسي، مقايسه و شناسايي قرار گرفته است.

هماهنگي زيبايي شناسي اسب و تناسبات کاربردي ابزار 
در دورة ماد و هخامنشي

اسب بالدار از جمله موجودات باستاني است که در دورة 
اسب  يا  بالدار  اسب  است.  بوده   توجه  مورد  بسيار  ماد 
بزرگ نام يکي از صور  فلکي است. حيواني اساطيري که 

سير تحول تصوير اسب از دورة  ماد  
تا  دورة  هخامنشي

تصوير ۱. زينت مربوط به زين و يراق اسب، قرن ۸ ق.م، حسنلو، تهران. 
مأخذ: گيرشمن، ۱۳۹۰: ۲۹۱. 
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نمونه اش را در مصر، ايران، يونان و بين النهرين مي توان ديد 
و در اساطير يونان به پگاسوس شهرت يافته  است. با اين 
توصيف، مي توان گفت اقوام و ملل پيشين داراي افسانه هاي 
مشترک بوده اند. زينت مربوط به زين و يراق اسب نقش 
اسب بالداري را نشان مي دهد که در مرکز دايره قرار گرفته 
است (تصوير ١). در طراحي اسب از خطوط نرم متناسب 
با فرم دايرة محاطي استفاده شده است. هنرمند در تجسم 
اجزاي صورت و کاکل و بقية اندام اسب بالدار از اندکي حجم 
نمايي بهره برده است. حالت قرارگيري دوپاي جلو و پاهاي 
از هم گشادة عقب اسب فرود آمدن را نشان مي دهد که شايد 
به پيام خاصي اشاره داشته باشد. فرم مدور لبة اين طرح 
متناسب با دايرة محاط شده طراحي شده است، به طوري که 
هيچ گونه فرم تيزي در اندام اسب به جز در کاکل اسب، که 

آن هم فرم ايجاب مي کند، ديده نمي شود. 
زيبايي اين شيء به ظرافت و خيال انگيزي تصوير اسب 
بالداري است که متناسب با فرم دايره برجسته نمايي شده که 
هم از نظر کاربردي و هم از نظر زيبايي جلب نظر مي کند. 
رابطة سحرآميز بين اسب و مرده يا مردگان تا مرزهاي 
پيش از تاريخ اقوام هندواروپايي برمي گردد و در عادات و 
رسوم پاره اي از ملت هاي عصر حاضر نيز وجود دارد. در 
اين رابطة سحرآميز در بعضي ملل اسب را با شخص متوفي 
به گور مي سپارند يا آن را در قبر او مي سوزانند. «منظور از 
اين عمل اين بود که حيوان يا قالب مرده را در قبر قرار دهند 

تا روح مرده بتواند به دنياي ديگر برود. نقش اسب بالدار 
نيز به همين منظور در ايران و يونان معمول شد»(گيرشمن، 
١٣٩٠: ٢٩١). مي توان گفت زينت مربوط به زين و يراق با 
نقش اسب بالدار براي انسان پيش از تاريخ پلي به دنياي ديگر 

و قوت قلبي در برابر ترس از مرگ بوده است.
بنا بر باور کهن آرياييان، اسب مرکب مرده در دنياي 
پس از مرگ است. بنابراين دفن آن همراه جسد افراد خاص 
امري عادي تلقي مي شد، ولي به علت ارزش باالي آن ، ابزار 
مفرغي مربوط به اسب را به نشانة خود حيوان زير سر مرده 
مي نهادند  (تصوير٢) که به زيرسري معروف اند ( کامبخش، 
١٣٨٠: ٣٣٠). تصوير سر و گردن اسب بسيار ساده و ابتدايي 
و در عين حال زيبا مجسم شده  است. کاکل اسب و چشمان 
برجسته از جمله ويژگي هايي هستند که در اسب هاي دورة 
بعد نيز ديده مي شود و يال اسب به صورت بريده بريده و مواج 
روبه باال مجسم شده است که اين ابزار را به لحاظ شکل از 
بقيه متمايز کرده است. بدن اسب به صورت پاپيون توخالي و 
دايره در وسط آن ساخته شده و اين ذهنيت را تقويت مي کند 
که اين ابزار قبل از دفن شدن در کنار مرده کاربرد ابزاري 
داشته است. در دورة باستان، ساخت سنجاق سر با سر 
حيوانات به خصوص اسب بسيار معمول بود. در تصوير ٣ 
طرح و نقش سنجاق متناسب با فرم سر اسب ساخته شده  
است. کاکل جلوي سر و چشمان درشت و گوش هاي نسبتًا 
بزرگ جلوة خاصي به سنجاق داده است. در تصوير ديگري 
از سر سنجاق شکل متفاوتي از پيکره کوچک اسب را مي 
بينيم(تصوير ٤). اسب با زين و يراق و چشماني خورشيدوار 
و سري بزرگ که مي تواند معناي خاصي داشته باشد ساخته 
شده  است. فرم منحني اندام اسب با چشمانش هماهنگي دارد 
و از دفرماسيون خاصي برخوردار است. «اين نقوش بيانگر 
بيم ها و اميدها و استعانت از قواي  طبيعي در مبارزة دائم 
وحشتناک حيات است» (همان: ٩). نقوش هندسي برجسته 

روي اين اشيا حاوي معناي نمادين هستند. 
در هنرهاي اروپا و هنرهاي آسياي مقدم، همواره اسب 
با نشانه هاي مربوط به خورشيد آميخته بود. به عالوه، روي 
آثاري که به شيوة هندسي منقوش مي شدند، تقريبًا در همة 
زيرا خورشيد  دارد،  ارتباط  با خورشيد  اسب  کهن،  اقوام 
سريع ترين کوکب آسمان است و اسب هم سريع ترين جانور 
در خدمت بشر. هرودوت نقل  مي کند که براي سريع ترين 
ايزدان، يعني خورشيد، بايد سريع ترين جانوران قرباني شود 
(قلي زاده، ١٣٨٨: ٢٠٧). آن ها براي اسب و خورشيد زوجيت 
قائل بودند. با توجه به اينکه زنان از اين سنجاق ها استفاده 
مي کردند، تلفيق اسب و خورشيد نماد باروري براي زنان 

بوده  است.
 سنجاق هاي برنزي که در اين دوره رواج گسترده اي 
داشتند معموًال براي بستن گيسوان يا لباس استفاده مي شدند. 
همچنين با بررسي آثار به جامانده در تپة باستاني «دم سرخ» 
در لرستان به نظر اريش اشميت، محقق و باستان شناس 

تصوير۲. زيرسري از جنس مفرغ، لرستان، سدة   ۸ تا ۷ ق.م، اندازه: 
۹,۰۹ در ۱۵,۰۹ سانتي متر. مأخذ: موزة  متروپوليتن. 

تا ۷ ق.م،  از جنس مفرغ، لرستان، سدة ۸  تصوير ۳. سنجاق سر 
اندازه:۶,۶سانتي متر.   مأخذ:  همان



عنوان  به  گرانبها  و  ساخت  خوش  سنجاق هاي  آلماني، 
پيشکش هاي مذهبي نيز به کار مي رفته  و نذرکنندگان آن ها را 
در ديوار معبد فرومي کردند. با توجه به مدارک به دست آمده 
به نظر مي رسد که اين دست از آثار عالوه بر باروري زنان 
احتماًال براي باروري مزارع و زمين ها نيز مورد استفاده بوده 
است. اين سنجاق ها وقتي در موها يا لباس زنان و يا حتي 
در ديوار معابد مورد استفاده بوده فقط سر حيوان گاهي به 
صورت سه بعدي و اغلب برجسته ديده مي شد بدون اينکه 
ميلة آن ديده شود. در اينجا عالوه بر رعايت زيبايي و جنبة 
تزييني، کاربرد آن نيز ساده بوده است. در واقع آن بخشي از 
سنجاق که در معرض ديد قرار مي گرفته در قالب سر يا کل 
بدن اسب حجم نمايي شده است. کاکل روي سر و چشمان 
برجسته و اغراق گونه از شاخصه هاي اصلي اين دو اثر است 
که عالوه بر جنبة زيبايي و خالقيت به گونه اي ويژگي مذهبي 

آن را برجسته تر مي کند.
معروف ترين آثار برنزي يافت شده در لرستان قطعات 
تکميل کنندة لوازم سر اسب است (تصوير٥). تصوير اين 
تک جانورها بيشتر براي ورقة طرفين دهنه هاي ممتاز (براي 
اسبان بارکش نه سواري) به کار مي رفته و يک ميلة چهارپر 
اين دو ورقه را به  هم وصل مي کرده و تسمة افسار به آن دو 
متصل مي شده  است (پوپ، ١٣٨٠: ٤٦). پيکر اسب به صورت 
واقع گرايانه تجسم يافته است. ارتباطي بصري بين سه فضاي 
خالي بين پاهاي اسب و دو سوراخ پشت اسب و حفرة شکم 
اسب وجود دارد که عالوه بر جنبة زيبايي قابليت کاربردي 
داشته است. فضاي خالي بين دم و پشت اسب نيز متناسب با 
ديگر قسمت هاي دهنة اسب ايجاد شده است. تصوير ديگري 
شکل قرارگيري دهنة اسب و تنظيمات آن را با ميلة مورد 
استفاده براي تسمة افسار اسب نشان مي دهد (تصوير ٦). 
همان طور که مشاهده مي شود خلل و فرج موجود در اندام 
اسب عالوه بر دخل و تصرف در فرم اسب جنبة کاربردي 
نيز دارد. گاهي سوراخ هاي تعبيه شده در دهنة اسب بنا به 
به يکديگر قرار مي گيرند  احتماًال آسان تر، نزديک  کاربرد 
(تصوير ٧). پيکر اسب به صورت واقع گرايانه ساخته شده 

و چشمان برجسته و يال هايي که به شکل هاشوري حکاکي 
شده اند به گونه اي ساخته و پرداخته شده اند که از دهنه هاي 
به شکل اسب  قبل از خودش يک گام جلوتر است و مقدمه اي 
است براي شکل گيري اسب هاي دورة هخامنشي. حفره  هايي 
فرم  و  بلند  و  باريک  با گردن  اسب  و پشت  در شکم  که 
اغراق آميز سرش ايجاد شده با فضاي خالي مابين پاها ي 
اسب نقطة تمرکزي در اندام اسب به وجود آورده که عالوه 
بر زيبايي، کاربرد آنرا راحت تر کرده  است. «فکر اينکه اسب 
حيوان نيروهاي زيرزميني است و نشانه و سمبل حيواني 
و  ايرانيان  ميان  در  مي برد،  دنيا  آن  به  را  مرده  که  است 
يونانيان مرسوم بوده است»(گيرشمن، ١٣٩٠: ٣٥٠). با توجه 
به اينکه اين ابزار از گورستان ها به دست آمده است مي توان 
گفت دهنه هاي اسب عالوه بر جنبة کاربردي با اهداف آييني 

در کنار مرده دفن مي شده  است.
پالک برنز تصوير نادري از يک اسب از فرهنگ هخامنشي 
ايراني است (تصوير٨). اين قطعه احتماًال در يک قالب ريخته 
شده و سرد شده و سپس جزئيات آناتومي اسب، يال و 
مظاهر آن روي آن حکاکي شده است. سطح زبر پشت پالک 
نشان مي دهد که اين قطعه به چيزي متصل بوده (احتماًال 
چوب) که در حال حاضر از دست رفته است. با توجه به 
اندازه و طراحي جمع و جورآن، احتماًال براي تزئين بخشي 
از مبلمان يا خنجر يا دستة شمشير مورد استفاده بوده است 

.(www.e-tiquities.com)
 اندازة اين پالک، ٥,٢ در ٥,٦ سانتي متر است. سر و 
گردن اسب تا حدودي انتزاعي است، اما حالت حيوان طبيعي 
و زنده نماست. منحني ضخيم و قدرتمند پشت گردن در 
قسمت سرگرد و پوزة ريز نقش اسب خاتمه مي يابد. ساختار 
استخوان سر اسب روي برجستگي بيني و پلک درشت چشم 
و فک نيم دايرة اسب استوار است. گوش کوچک از سر بيرون 
زده است. به منظور نشان دادن بافت موي اسب از کاکل 
تا انتهاي يال، تعداد زيادي خط موازي بسيار دقيق حجاري 
شده و تضاد قابل توجهي بين سطوح صاف و سيقلي و 
بافت روي يال اسب به وجود آمده است. اندازة کوچک و 

سير تحول تصوير اسب از دورة  ماد  
تا  دورة  هخامنشي

تصوير ۴. سر سنجاق از جنس مفرغ، لرستان، سدة ۸ تا ۷ ق.م، اندازه: 
۴,۸ در ۶,۹۱ سانتي متر. مأخذ: همان

 تصوير۵. دهنة اسب از جنس مفرغ، سدة ۸ تا ۷ ق.م لرستان، اندازه: ۸,۹ 
در ۱۴ در ۱,۸ سانتي متر. مأخذ: همان



شماره۲۸  زمستان۹۲
۴۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ظريف اسب با نوع کاربرد احتماًال تزييني آن بسيار هماهنگ 
است. به نظر مي رسد اين دست ابزارآالت خاص طبقة مرفه 
بوده که مدتي مورد استفاده قرار مي گرفته و بعد از مرگ در 

گورهايشان دفن مي شده است.

نقش تعيين کنندة اسب در اشياي ترکيبي
ديدني،  بسيار  مفرغ کاري هاي  عالوه بر  لرستان،  تمدن 
شيشه کاري هاي خوب و مهره هاي سنگي و ظروف سفالي 
آر استه  آهني  سرخ  رنگ  با  فقط  آن ها  اغلب  که  درشتي 
مي شد به وجود آورده  بود. اما معني اشکال و نقوش مفرغي 
مخصوصًا در شکل هاي مرکب و درهم آميخته هنوز معمايي 
است (پوپ، ١٣٨٠: ٤٢). شايد بتوان با شناخت آيين و مذهب 
مردم دورة ماد پاسخي براي آن پيدا کرد. سبوي سفاليني 
متعلق به ١٠٠٠ تا ٨٠٠ ق.م به نقوش هندسي آراسته است 
و نقش اسب در بدنة ظرف به رنگ قهوه اي تصوير شده  
است (تصوير ٩). «کلية حيوانات اهلي طرف پرستش قرار 
پيش ازتاريخ  براي مردم  اين نوع حيوانات  زيرا  مي گرفتند، 
مظهر خداياني تلقي  مي شدند که در هيئت و شکل حيوان 
درآمده اند» (برزين،١٣٥٦: ١٠٤). ازآنجاکه انسان ماقبل تاريخ 
به آنچه ديدني نبود اعتقاد نداشت و براي او پذيرفتن خداي 
واحدي که ملموس نيست مشکل بود، خدايان خود را در قالب 
موجودات روي زمين مجسم مي کردند. هنرمند با استفاده 
از اشکال سادة هندسي تصوير حيوان را متناسب با حجم 
سبوي سفالين نقاشي کرده است. گردن بلند اغراق آميز و 
سرمثلثي شکل اسب در تقارن با قسمت گلوگاه و منقاري  شکل 
آبريز قرار دارد. شيوة طراحي بدن اسب با خطوط جاندار و 
زنده نما روي ريتون به گونه اي است که ابتدا به صورت نيمرخ 
ظاهر مي شود و با چرخش ظرف قسمت هاي ديگر بدن اسب 

مشاهده مي شود.
کوزه گر ايراني درعين حال پيکره ساز نيز هست و عالقة 
زيادي به ساختن ظروفي به شکل حيوان دارد (تصوير ١٠).  
بسياري از آثار سفالين به شکل اسب براي نگهداري مايعات 
استفاده مي شدند که به آن ابريق مي گفتند. تکوک يا مرغان 
صراحي ظرف هايي بودند که در دوران کهن به شکل حيوانات 

ساخته  مي شدند و با آن شراب مي نوشيدند. به يوناني به اين 
ظروف عنوان ريتون داده اند. ريتون١ و ابريق٢  در کاربرد 
اختالف زيادي دارند. نظرية غالب دربارة چرايي استفاده از 
ظروفي به شکل حيوانات براي نوشيدن مايعات و شراب اين 
است که از دوران پيش از تاريخ نوشيدن در شاخ جانوران 
مرسوم بوده و پس از آن در دوران مختلف اعتقاد مردمان 
بر اين بوده که با عبور مايع از درون ظرفي به شکل جانوران 

نيروي آن جانور به انسان منتقل مي شود.
در بسياري از اين آيين ها، خون قرباني با جاري شدن 
روي زمين نيروي هاي زايندة خود را به زمين و از آن طريق 
به ساير جانداران از جمله انسان مي بخشد. عبور شراب در 
بسياري از مراسم از درون ظرفي که جام آن گاهي به شکل 
شاخ جانور و دهانة خروجي اش به شکل سر جانوران است ، 
به طور نمادين به مفهوم انتقال نيروي حياتي جاندار به انسان 
بوده است. در اينجا شراب، جايگزين خون قرباني در آيين هاي 
بسيار کهن  و پيشاتاريخي است. محل خروج مايع از ريتون 
نيز در قسمت هاي مختلفي قرار دارد. گاهي شراب از باالي 
سر يا پشت و يا دهان جانور خارج مي شود و گاهي محل 

خروج در سينه يا حتي در پنجه هاي او تعبيه شده  است.
گيرشمن معتقد است «ريتوني که شکل اسب دارد در 
مراسم تدفين مردگان به کار مي رفته  است. رابطة سحرآميز 
بين اسب و مرده يا مردگان تا مرزهاي پيش از تاريخ اقوام 
هندواروپايي باال مي رود و در عادات و رسوم پاره اي از ملت 
هاي عصر حاضر نيز وجود دارد. منظور از اين عمل اين 
بود که حيوان يا قالب آن را در قبر قرار دهند تا بتواند روح 
مرده را به دنياي ديگر ببرد»(گيرشمن، ١٣٨٥: ٢٩١). باتوجه 
به کاربردي بودن ظرف و جايگاه معنوي اسب در آن دوره، 
به نظر  مي رسد قبل  از اينکه در تدفين مرده استفاده شود 
درون آن را از مايعي مقدس پر مي کرده و در مراسم آييني 

خاصي آن را به کار مي بردند. 
نوعي  هوم  نوشابة  خدا.  هم  و  است  گياه  هم  هوم 
آشاميدني آريايي باستاني براي بي مرگي  است. اين شيرة 
گرفته  نيست  باز شناختني  اکنون  که  گياهي  از  مستي آور 
مي شد. فشردن اين گياه (کوبيدن در هاون براي به دست 

تصوير ۶. دهنة اسب از جنس مفرغ، سدة ۸-۷ ق.م، لرستان. مأخذ: 
همان 
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۲ . ظرفي که براي نگهداري مايعات از 
آن استفاده مي شده است و مستقيمًا از 

آن  نمي نوشيدند.



آوردن شيره) نوعي قرباني غيرخونين است. قرباني شدن او 
موجب شکست شر است. او ايزدي  است که قرباني مي شود 
تا مردم به زندگي برسند (هينلز، ١٣٨١: ٥٠). شيرة هوم هم 
مستي آور بوده و هم مقدس شمرده مي شد و احتمال دارد در 

ريتون ها و ابريق ها مورد استفاده بوده  باشد. 
 با توجه به کاربرد اين ريتون ها در هيئت اسب مي توان 
مقدس،  نيروي  پيروزي،  نماد  آثار،  دست  اين  که  گفت 
جاودانگي، شفابخشي، برکت و رهايي از خطر بوده است. 
در شمال غرب ايران، نزديک مرز ترکيه درکنار شهر ماکو، 
ريتون زيبايي به شکل اسب کشف شد ( تصوير ١١). اين جام 
از گل بسيار ظريف ساخته  شده و روية آن کامًال صاف و 
شبيه لعاب و به رنگ پشم شتر است. اين ظرف در تشريفات 
مذهبي به  کار مي رفته و دهانة آن روي پشت حيوان قرار دارد 
و لبة آن برگشته و فراخ است. روي سينة حيوان، سوراخي 
وجود دارد که از آن مايع مقدس بيرون مي آمده  است. ارتفاع 
دهانة پشت ظرف از قد اسب اندکي بلندتر است و به گونه اي 
ايستايي و تعادل ريتون را تضمين کرده است. سر کوچک 
و اندام فربه و پاهاي خيلي کوتاه آن را از بقية آثار متمايز 
کرده است. با توجه به تغييرشکل اغراق گونه  در پيکر اسب، 
به نظر مي رسد که اندام حجيم اسب به منظور جادار شدن 
ظرف براي مايع مقدس و همچنين فضاي بيشتر براي نقاشي 
روي آن ساخته شده است. روي بدن حيوان لکه هاي قرمزي 
قرار داده شده و در فاصلة آن لکه هاي قرمز خطوط موازي 

سياهي نقش شده تا نقش عضالت را بنماياند. با توجه به فرم 
ظرف و سوراخي که در سينه دارد کاربرد ظرف در هنگام 
خروج مايع از آن به گونه اي است که حس حرکت چهارنعل 
اسب را تداعي مي کند، چنان که به تناسب فرم و کاربرد آن در 

ريتون و ارتباط آن با اسب اشاره مي کند.
 اسبي که در اينجا نشان  داده  شده از انواع اسب هاي درة  
آلپ است که در اين منطقه تربيت مي شده و از حيث نيرو و 
مقاومت شهرت فوق العاده داشته  است. در نقش رنگين اين 
ظرف رنگ قرمز بيشتر به کار رفته و از رنگ سياه براي 
پيشاني  روي  است.  شده   استفاده  خطوط  برجسته کردن 
به شکل  پيشاني بندي  و سپس  نقش شده  حيوان سربندي 
مستطيل نشان داده  شده که روي خط عمودي مرکزي قرار  
گرفته و از هر طرف سه نوار موجدار به صورت مايل منشعب 
شده  است. در طرفين گردن، دو نشانه به شکل گل زنبق ديده 
 مي شود. اين نشانه يا داغي است که صاحبان اسب ها در 
ميان اقوام صحراگرد براي متمايزشدن حيوان روي گردن 
آن مي گذاشتند. سه نوار از جلو به نمد «جل» پشت اسب 
متصل مي گردد. افسار حيوان از پشت گردن و روي يال 
شروع مي شود و کوتاه است و به صورت برجسته نشان 
داده  شده  است و چشم و کاکل اسب نيز برجسته است. اين 
کاکل از ويژگي هاي اسب هاي ايراني است. جل يا نمدي که 

سير تحول تصوير اسب از دورة  ماد  
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پشت اسب انداخته شده در دوران هخامنشي عموميت پيدا 
مي کند و چنين به نظر مي رسد که کپيه اي از چرم يا نمد 
تزيين شده باشد. در هنر ماد و قبل از آن، قالي پشت اسب 
زمينه اي براي هنرنمايي و نقش اندازي هنرمندان آن دوره 
مي شود. اين جل به دو قسمت تقسيم شده و نقش هر دو 
قسمت آن مربوط به شکار است. تعدادي گل هاي پنج پر در 
زمينة نمد نشانه اي از مزارع و تپه هاي سبز است (گيرشمن، 
 ١٣٤٦: ٢٨٧). زنبق نماد جشن امردادگان است. (تصوير ١٢). 
َاُمرداد در فارسي، در اوستا َاِمره  تات و در پهلوي َاُمردات 
به معني جاودانگي و بي مرگي است. امرداد نماد سرزندگي، 
نوزيستي و جواني هميشگي است. ريتون مذکور نيز در 
مراسم آييني مورد استفاده بوده و در آن مايع مقدس ريخته 

مي شد و نماد جاودانگي بوده  است. 
ابريق سفالين مکشوفه در شوش ظرف زيبايي است که 
با سري طبيعت گرا و يال مواج و طرح نجيبانة خود بسيار 
گيراست (تصوير ١٣). نقش اين ظرف به رنگ قرمز جگري 
بر زمينة زرد است. نژاد اسب منقوش روي ريتون شوش با 
اسب ماکو متفاوت است و از آن ظريف تر و سرکش تر  است 
و به اسب عربي نزديک تر مي شود. زين و برگ اسب شوش 
به اسب ماکو شبيه است، با اين تفاوت که پيشاني بند آن به 
شکل مثلث است. سر کوچک و گردن ظريف اسب مانند 

لولة آبريز قوري، متمايل به پايين است و فرم مستطيلي بدن 
اسب به ظرف بودن آن تأکيد مي کند. برآمدگي کاکل و يال و 
قسمتي از دم خوابيدة حيوان در پشتش خط مزر قرينه اي را 
براي دو طرف اسب به وجود آورده و گوش ها از دو طرف 
سر بيرون زده و به گونه اي ايستايي و تعادل اسب را نشان 
مي دهد. فرم اندام اسب به قدري ظريف و نرم است که نگاه در 
راستاي فرم مواج بدن از سر تا پاهاي اسب سر مي خورد. 
اين قبيل اشيا بسيار نمادين اند. بر پشت مجسمة اسب شكل 
زين و برگ طراحي شده است. يك طرف آن تصوير دو گراز 
است در طرفين يك مربع، كه داخل آن با خطوط عمودي 
و افقي متقاطع تزيين شده و در طرف ديگر تصوير گراز 
درحال تاخت وتاز در نيزار نشان داده  شده و درخت زندگي 
بين دو گراز مجسم شده است. طرح مرغ ماهيخوار در هردو 
طرف به چشم مي خورد. در دوران قبل از تاريخ، نقش مربع 
كه با خطوط افقي و عمودي شطرنجي  شده نشانة زمين هاي 
مزروعي بوده است (تصوير ١٤). شايد بتوان ابهام اشياي 
ترکيبي يا ريتون ها را با اين توضيح قابل حل کرد. در اساطير 
و  بودند  قايل  خاصي  اهميت  خدايان  براي  ايران باستان، 
هرکدام وظيفه اي داشتند. از جملة آن ها ورثرغنه يا بهرام 
خداي پيروزي، وجودي انتزاعي از يک انديشه بود، تعبيري 

از نيروي پيشتاز و غيرقابل مقاومت.

تصوير ۱۱. ريتون منقوش اسب، 
قرن ۸ ق.م، موزة تهران، مأخذ: 

گيرشمن، ۱۳۴۶، ۲۸ 

تصوير ۱۳. اسب سفالين شوش.۸۰۰ تا ۶۰۰ ق م، مأخذ: مهربان معيني، 
 .۱۵ :۱۳۸۶

تصوير ۱۴. طرح دو طرف اسب سفالين شوش  مقدمه اي براي ريتون سازي  
پيشرفته در دورة هخامنشيان بوده  است، مأخذ: همان 

تصوير ۱۵. مجسمة کوچک برنزي اسب سوار، املش، قرن۹ تا ۸ ق.م، 
مجموعه خصوصي، تهران، مأخذ: گيرشمن، ۱۳۹۰: ۳۵.

تصوير۱۲. گل زنبق روي گردن 
ريتون ماکو، مأخذ: همان



داراي چند  او  دارد  اختصاص  او  به   در سرودي که 
شکل است، از جمله باد تند، گاو نر، اسب سفيد با ساز وبرگ 
زرين، شتربارکش، گراز، پرنده تيز پرواز، قوچ وحشي، بز نر 
جنگي و مردي که شمشير زرين تيغه در دست دارد.  بهرام بر 
شرارت آدميان و ديوان غلبه مي کند و بدکاران و نادرستان 
را عقوبت مي کند (هينلز، ١٣٨١: ٤٢). باتوجه به ظروف و 
حيواني  اشکال  قالب  در  که  ماد  دورة  دست ساخته هاي 
اسب، گراز، گاونر، بز وحشي را در نقوش روي سفال ها 
و نقوش ترکيبي ظروف، و همچنين با مشاهده نشانه هاي 
کاربردي آييني اين ظروف و نقش مهم خداي پيروزي در 
زندگي مردم ايران باستان و همچنين شکل هايي که بهرام 
در آن ظاهر  مي شده مي توان اين ظروف را محصول اعتقاد 
به خداي پيروزي دانست. آنها معتقد بودند بهرام از نظر 
نيرو، نيرومندترين و از نظر پيروزي، پيروزمندترين است. 
در  قرباني  کنند،  برايش  درست  به شيوه اي  درصورتي که 
زندگي و در نبرد پيروزي مي بخشد. با اين تفسير، مردم براي 
دور ماندن از باليا و پيروزي در جنگ ريتون هايي در قالب 
اسب ساخته و اشکال مختلف حيواني را روي آن مي کشيدند 
و در مناسک ديني از آن استمداد  مي طلبيدند. گراز هم يکي از 
نمودهاي بهرام است که در ريتون به چشم  مي خورد. احتماًال 
با اين تصوير، و به جاآوردن مراسم آييني مي خواستند جلوي 
حملة گرازها را به مزارعشان بگيرند. دربارة درخت زندگي 
که تصوير آن روي ريتون ديده  مي شود، در لغت نامة دهخدا 
كلمة «گوكرن» آمده و به اين معني است که درخت زندگي 
در افسانه هاي ايران  باستان شفابخش هر مرض به شمار 

مي رفته  است.
 در اساطير بين النهرين، درختي در مركز عالم قرار داشت 

كه هم نگهدارنده عالم و هم منشأ ساير درختان و ميوه ها و 
حتي حيوانات بود. درخت زندگي كه معموًال در تصاوير و 
نقوش، ميان دو راهب و كاهن يا دو جانور افسانه اي قرار 
دارد كه نگاهبانش به شمار  مي روند، رمز نيروي مقدس و 
اين  با  رازآلود محسوب  مي شود (مرتضوي، ١٣٨٧: ١١). 
توصيف استفاده از اين ظرف در قالب اسب، با تصاوير 
گياهي و حيواني در مناسک مذهبي و آييني براي جاودانگي و 
شفايافتن و رهايي از خطر و پيروزي در نبرد، امري مرسوم 
بوده است. تصوير سادة گل لوتوس به صورت گلداني در 
گردن اسب ديده مي شود که برگرفته از هنر آشور بوده و در 
دورة هخامنشي در شکل هاي مختلف ديده  مي شود. در دين 
زرتشت اين گل سمبل اهورامزداست.  ظهور نيلوفر از آب هاي 
اوليه که عاري از هرگونه آلودگي بوده، نشانة خلوص، پاکي 
و نيروي بالقوه  است و از درون آن نيروي مقدس روييده  
است. گل لوتوس نماد کاميابي، روشنايي، عبادت، صلح و 

دوستي است.
 با توجه به محل کشف ريتون ها به نظر مي رسد ريتون 
اسب شوش  (تصوير ١٣) احتماًال متأثر از تمدن غني ايالم 
اورارتو  از  بوده و ريتون اسب ماکو  (تصوير ١١) متأثر 
بوده است. ولي کاربرد آنها يکي بوده و هر دو براي خداي 
پيروزي ساخته  شده اند. فلزکار به تقليد از پيکره ساز، شکل 
اسب را نمودار ساخته است. اين حيوان به صورت ساده با 
کمي اغراق در باالتنه الغر و اندام هندسي و سر مکعبي شکل 
و چشماني درشت ساخته شده  است (تصوير ١٥). مردي 
روي اسب سوار است و آن را به سوي مسير خاصي هدايت 
مي کند. طرح کلي مجسمه ساده و انتزاعي است و با حالت 
نشستن مورب مرد سوار و شکل اندام اسب، بسيار زنده نما 

سير تحول تصوير اسب از دورة  ماد  
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تصوير ۱۶. اسب بالدار، جنس: عاج، قرن ۸۰۰ ق.م، اندازه: ۲,۸ در ۵,۵ در ۰,۹ سانتي متر، محل کشف: سرخ دم لرستان، موزه متروپوليتن، مأخذ: 
www.raeeka.wordpress.com
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در  مي توان  را  حيوان  اين  لوزي شکل  چشمان  مي نمايد. 
ديگر آثار اين دوره نيز مشاهده  کرد. اينکه مجسمه صرفًا 
اسباب بازي بوده يا جنبة آييني داشته است ترديد وجود دارد 
ولي باتوجه به اينکه شکل تکامل يافته تر اين حجم را در دورة  
هخامنشي مي بينيم،  مي توانيم جنبة آييني بودنش را جدي 
تلقي  کنيم. همچنين جنسيتي که اسب و سوار از آن ساخته 
شده احتمال اسباب بازي بودنش را به دليل سنگيني براي 
استفادة کودک به حداقل مي رساند. فرم هاي مکعبي ساده با 
قطر يکسان در گردن و بدن و تا حدي در پاها از ويژگي هاي 
اين حجم است.   عمده ترين ويژگي اين مجسمة فلزي تسلط 
انسان بر اسب است و دست چپ سوار به گردن اسب متصل 
است. شايد براي رسيدن به خواسته هايشان در تسلط بر 

اسب از آن در مراسم آييني استفاده مي کرده اند. 
 اسب بالدار به صورت نشسته و سر رو به پايين و با 
نقوش حکاکي شده روي بال، کپل و شکمش تجسم يافته  
است (تصوير ١٦).  نقش خورشيد در قسمت کپل اسب نمايان 
است و سندي معتبر مبني بر ارتباط بين اسب و خورشيد 
است. اين اسب نشانه اي از خداي خورشيد است. در اواخر 

هزارة دوم پيش از ميالد در سيلک، اسبي که به صورت بالدار 
تصوير شده به دست آمده  است که در زمرة پخته ترين آثار 
منقوش به  شمار مي رود (تجويدي ، ١٣٧٥: ٢٢). فرم نشستن 
اسب اين ذهنيت را تقويت مي کند که اين مجسمه صرفًا براي 
نگهباني از مرده در آرامگاه مورد استفاده بوده است. اسب 
بالدار نشسته با اشکال هندسي فرم ساده شده اسب نشسته 
را به نمايش گذاشته است.   شيوة اجراي اين مجسمه ساده و 
انتزاعي است و سر اسب نسبت به ديگر اندام او کوچک است. 

تصوير۱۷. گردونه چهاراسبه، برنزي، قرن ۴ تا ۵ ق.م، مأخذ: گيرشمن، 
.۱۲۸ :۱۳۴۶

ارتفاع ۳,۶  تا ۵ ق.م،  اسب سوار، سده ۴  تنديس طاليي  تصوير۱۸. 
www.raeeka.wordpress.com :سانتي متر، موزة آرميتاژ، مأخذ

هنر هخامنشيان  اسب،  بر  با طرح مردي سوار  ريتون  تصوير۱۹. 
يافت شده درArin Berd، مأخذ: موزة  اربوني ارمنستان 

 ،Arin Berd تصوير۲۰. ريتون با طرح اسب، هخامنشيان، يافت شده در
مأخذ: همان



بافت کمربندي روي بال و شکم اسب و همچنين هاشورهاي 
حکاکي شده در قسمت پشت و يال و قسمت زيرين پاي اسب 
در کنار سطح يکدست بقية اندام اسب تضاد ايجاد کرده 
است. فرم هاي دايره وار روي شکم اسب و چشم اسب با فرم 
خورشيد وار بر کپلش به قسمت هاي اصلي اندام اسب اشاره 
کرده اند. اين فرم ها عالوه بر زيبايي، جنبة نمادين و آييني اين 
حجم را نيز نشان مي دهند. در اينجا، خداي خورشيد، فرم 
اسب و نقش نگهباني از مرده، يکجا در يک حجم به چشم 
مي خورد. يکي از آثار به جامانده از دورة هخامنشي، گردونة 
زريني است که نيمکتي براي نشستن دارد و چهار اسب آن 
را مي کشند (تصوير١٧).    در کنار رانندة گردونه، شخصي 
پشت به راننده نشسته است. لباس و زينت هاي هردو به 
سبک ايراني است. اسب ها نسبت به سواران و درشکه جثة 
کوچک تري دارند.    شکل کلي اسب ها غيرواقعي مي نمايد و 
پاهاي کشيده و بلند اسب، مانند پايه هايي ظريف و مواج 
باالتنة ظريف اسب ها را باال نگهداشته است. با کمي دقت 
متوجه مي شويم که پاهاي جلوي حيوان از پاهاي عقب آن 
بلندتر است. در واقع حجم کلي اين گردونه از جلو بر پاهاي 

جلوي اسب و از عقب بر چرخ هاي گردونه استوار است. 
چشمان برجسته و کاکل روي سر با گوش هاي کوچک 
و اندام ظريف از مشخصه هاي اين حجم است. رنگ طاليي 
جلوي  به  رو  خميده  در سرهاي  کرنش  حالت  و  اسب ها 
پررنگ تر  را  اثر  اين  بودن  مذهبي  جنبة  به گونه اي  اسبان 
مي کند.    ايزدان مهم در آيين زرتشتي صاحب گردونه اند، 
از جمله ميترا، ايزِد دوستي و پيمان که با کاله خود و زره 
بر تن بر پيمان شکنان مي تازد و اسبان گردونه زيبا تر از 
اسب هاي ديگر سفيد و بي لکه اند و زين و برگ زرين دارند. 
سم  هايشان آراسته به زر و سيم است. اين اسب ها تند تر از 
بادها و مرغان تيز پرواز تر از تير رهاشده اند (معيني، ١٣٨٦: 
٣٣). با اين توصيف، شکي باقي  نمي ماند که اين گردونه يک 
گردونة نذري است که متعلق به عبادتگاهي بوده   و شخصي 
که پشت به راننده با کالهخود و لباس رزم نشسته ميتراست 
و تبرزين هايشان بر پشت افسار اسب ها قرار دارد. اندازة کلي 

اسب ها نسبت به درشکه و سواران کوچک است و پاها نسبت 
به باالتنه بلند و کشيده تجسم يافته است. گيرشمن معتقد 
است که اين اثر تحت تاثير هنر کشور اورارتو ساخته شده 
است (گيرشمن، ١٣٤٦: ٢٦٣). حالت سکون و وقار اسب ها 
با سرهاي خميده رو به جلو و کاکل روي سر و چشم هاي 
برجسته از ويژگي هاي آثار دورة هخامنشي است. يکي ديگر 
از دورة هخامنشيان مجسمة طاليي  آثار به دست آمده  از 
کوچکي است که مي توان آن را در زمره شاهکارهاي هنري 
هخامنشي دانست (تصوير ١٨). استخوان بندي ظريف، پاهاي 
خميدة اغراق آميز، گوش هاي نسبتًا بزرگ از ويژگي هاي اسب 
است. اين مجسمه، شکل تکامل يافته تر مجسمة اسب سوار 
برنزي دورة ماد است. فرم هاي خميده رو به جلو که با فرم 
منحني کاکل اسب تکميل مي شود به نوعي حرکت رو به جلو 
و رسيدن به مقصد را تداعي مي کند.   هماهنگي جالبي بين 
اجزاي مختلف اين مجسمه وجود دارد. براي مثال کاکل روي 
سر اسب با تاج روي سر مرد سوار، به صورت هاشوري 
نقر شده و در يک راستا قرار گرفته اند. طراحي حساب شده 
در کل اثر، از خطوط منحني پيروي مي کند. اين خطوط در 
پاها، بدن، سر و سينه اسب نيز ديده مي شود. به نظر  مي رسد 
يکي از قهرمانان باستاني بر اين اسب زرين در حال تاخت 

سوار است. 
دارندة  به معني  خوانده اند  اِِرخشه  را  آرش  اوستا  در 
اسب سوار  احتماًال  شتابان.  تير  خداوند  و  نيرومند  ساعد 
همان آرش باشد.   اين مجسمه نيز در عبادتگاه مورد استفاده 
بوده است. ريتوني در هيئت اسب منسوب به هخامنشيان 
در ارمنستان يافت شده (تصوير ١٩) که با دقت در جزئيات 
و رعايت تناسبات اندام فوقاني اسب، ويژگي هاي اسب دورة 
در  اسب سوار  مرد  نمي شود.  ديده  اثر  اين  در  هخامنشي 
اندامي فربه و قدي کوتاه نمايش داده شده  است. اندام فربه 
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تصوير ۲۱. ريتون نقره به شکل سر اسب، هخامنشيان، يافت شده در 
مازندران، مأخذ: موزة متروپوليتن.
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 تصوير۲۴. تصاوير اسب هاي گوناگون در دوره هخامنشي، مأخذ: سعيدي، ۱۳۷۶: ۱۰۰-۸۹.
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مرد سوار بر اسب در کنار هيکل گوشتالوي اسب با چشمان 
و ابروان برجسته و گوش هاي کوچک و يال کوتاه ساخته و 
پرداخته شده  است. ريتون زيبايي که فرم هاي به ظاهر توپر 
(در واقع توخالي) و پرداخت هاي ظريف به گونه اي شاخص 
در کل اجزاي آن ديده مي شود. ارتفاع اندام رو به جلوي 
مرد سواره کوتاه تر از دهانة متمايل به چپ ريتون است 
و در امتداد پاهاي تاشدة جلويي اسب که نقطه ثقل ريتون 
روي زمين است، قرار گرفته و باعث شده تعادل ظرف در 
مقابل دهانة بزرگ در جهت مخالف فرم نشسته اسب، حفظ 
شود. جثة اسب نسبت به مرد سواره کوچک است. فربه 
بودن اندام اسب و سوار باعث شده ريتون جادارتر باشد 
از اين رو اين ويژگي عالوه بر زيبايي، ارتباط مستقيمي با 
کاربرد ظرف دارد. باتوجه به مدل کاله، لباس، سالح کمري، 
اجزاي صورت، ريش و موي مرد اسب سوار، به نظر مي رسد 
اين ريتون توسط هنرمندان محلي به  سفارش يکي از امراي 
دورة هخامنشي ساخته شده  باشد. ازآنجاکه امپراطوري 
هخامنشي وسعت زيادي داشته و اين ريتون در ارمنستان 
پيدا شده، مي توان الگوي اولية اين اسب را اسب هاي نژاد 
قره باغ دانست. اسب قره باغ يک اسب سواري با پاهاي بسيار 
قوي است، که خاستگاه آن منطقه قره باغ واقع در جنوب 
قفقاز است. در طول دوران حکومت مادها، هنر ريتون سازي 
پيشرفت بسيار کرد. اين هنر در دوران هخامنشيان به اوج 
خود رسيد. مي توان گفت هنر ساخت ظروف ترکيبي در دورة 
ماد با مفاهيم آييني خاص خود، مقدمه اي براي ريتون سازي 

پيشرفته در دورة هخامنشيان بوده  است.
در آيين زرتشت نوشيدني هاي مستي آور مورد نکوهش 
بوده و هميشه شيرة گياه را به کار مي بردند و سنت به کاربردن 
مسکرات در آيين ديني هم از ميان رفته  بود ( نيبرگ، ١٣٨٣: 

سير تحول تصوير اسب از دورة  ماد  
تا  دورة  هخامنشي
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٢٩٠). در مراسم مذهبي ريتون ها بيشتر به صورت گالبدان  
به کار مي رفته  است. با توجه سر باز و گشاده بودن دهانه 
ريتون، با ريختن عطر در آن و نصب آن در فضاي خالي 
اتاق ها و تاالرهاي معابد، فضاي موجود را معطر و روحاني 
در  و  داشته  تشريفاتي  جنبة  مذکور،  ريتون  مي کردند. 
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مراسم و اعياد مورد استفاده قرار مي گرفته  است. هنرمندان 
هخامنشي با ابتکار و خالقيت اين هنر را به حدي رساندند که 
از نظر تزئين و زيبايي بدنه، و جامي که به طور عمودي روي 
گرده حيوان قرارداده  مي شد، درمقايسه با نمونه هاي پيش از 
خود زيباتر و کامل تر بودند (تصوير ٢٠). اين ريتون با طرح 
اسب در ارمنستان يافت شده که با يال بلند و پاهاي عضالني، 
زين و يراق و ابروان برجسته به نمايش درآمده  است.  فرم 
خميدة سر اسب، با دهان و چشمان باز حالتي زنده نما دارد. 
يال ها به شکل رشته رشته و موازي هم قسمت مياني ريتون 
را از بقية جاها متمايز کرده است. حالت نشسته اسب روي 
پاهاي جمع شده به داخل و نگاه رو به پايين، به نوعي کرنش 
و احترام حيوان را نشان مي دهد که با کاربرد آن در مراسم 

مذهبي و آييني بسيار تطابق دارد.
شکل اين ريتون هاـ  که در آنها قسمت جلو بدن حيوان به 
جامي که به صورت عمود روي آن قرار گرفته متصل مي گردد 
و در همه نواحي شاهنشاهي هخامنشي يکسان است و از 
شکل هاي ماد و سکايي اقتباس شده است ، وحدت سنت هاي 
هخامنشي را نشان مي دهد (گيرشمن، ١٣٩٠: ٢٥٢). يک جام 
از جنس نقره  به شکل سر اسب متعلق به دوره هخامنشيان 
در مازندران يافت شده است (تصوير ٢١). اين ظرف از دو 
قسمت تشکيل شده است: يک جام استوانه اي و پوسته اي 
به شکل سر اسب که آن را پوشانده است. نقش هاي افسار 
اسب، جزئيات چهره و رديفي از پرندگان به دور دهانه قلم زني 
شده است. در اين جام از نقوش برجسته چشم ها و افسار و 
جزئيات چهرة اسب خبري نيست. حالت سر و اجزاي اسب، 
اسب رونده با گوش هاي خوابيده را در ذهن تداعي مي کند. 
تغييرشکل سر اسب تابع فرم جام شکل گرفته است. جاي 
دست در فرورفتگي زير فک و برجستگي بيني تعبيه شده 

است. هنرمند هخامنشي با استفاده از حجم نمايي استخوان 
بيني و فرورفتگي زير فک عالوه بر زيبايي جا، شکل کاربردي 
آن را نيز مد نظر داشته است. تمام موضوع هايي که مربوط 
به حيوان است، تقريبًا همه جا به سبک و روش هر ناحيه 
ديده مي شود. کاربرد اين جام نيز در مراسم آييني و مذهبي 

بوده است.

اسب در جايگاه فرهنگي، اجتماعي و سياسي در دورة 
هخامنشي

هخامنشيان پس از مادها، وارثان فرهنگ و تمدن پيشين فالت 
ايران و حکومت پيش از خود بودند و فرهنگ و تمدنشان 
شاخصه ي هنري قابل توجه را تا کنون عرضه داشته  است. در 
اين دوره اسب جايگاه اشرافي و درباري پيدا کرده و به نوعي 
نماد تمدن بافرهنگ و اسب  دوست ايرانيان در بين تمدن هاي 
ديگر است. اسبان سواره نظام ماد و هخامنشي از لحاظ جثة 
درشت، زيبايي و سرعت بي نظير، و داراي اندازه اي متوسط، 
با گوش هاي کوچک و سري ناهمانند با سايرين بوده اند. 
تحقيقات باستان شناسان در منطقة پازيريک در آلتايي منجر 
به کشف آثاري از جمله پارچه، قالي و گليم شد. از مجموع 
پنج مقبره سکاها کشف شده از سوي رودنکو، باستان شناس 
روسي، سي وچهار اسکلت اسب و مقداري لوازم مربوط 
به زين و برگ اسب به دست آمده  است. قالي پازيريک از 
است  پرزداري  منسوج  قديمي ترين  يافت شده،  مقادير  اين 
 .(١٩٧٠: ١٧٤ ,Rudenko) تا کنون شناخته  شده  است  که 
رودنکو در اين قالي به طرح اسبان و سواران اشاره مي کند 
دهنه،  تسمه هاي  دهنه هاي طال،  از  استفاده  (تصوير ٢٢).  
گردن و سر اسب مزين به قطعات طالي منقوش است. از 
تصاوير اين دوره معلوم مي شود که اسب داراي پيش سينه 
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از جنس قالي است. شيوة گره زدن دم اسب ها و نيز کاکل 
آنها به رسم ايرانيان است. اين دم گره خورده و کاکل برجسته 
را مي توان در حجاري هاي تخت جمشيد نيز مالحظه کرد. 
در نقوش تخت جمشيد هيچ يک از سواران بر اسب سوار 
نيستند ولي در قالي پازيريک به طور يک درميان بر اسب خود 
سوارند و شالق مادي نيز وجود دارد. ازاين رو نمي توان 
آن را متعلق به دورة هخامنشي دانست. پوشش اسبان نيز 
با  اين قالي اسب  از نقشي روستايي برخوردار است. در 
صالبت و با قامتي ايستا که يادآور آثار دوره هخامنشي 
و نشان دهنده جايگاه اسب در فرهنگ ايران باستان است 
نقش پردازي شده  است. احتماًال اين قالي متعلق به دورة گذر 
از ماد به هخامنشي است. به دليل تأثيراتي که از هنرمندان 
کشورهاي مختلف در اين دوره ديده  شده، تغييراتي در نحوة 
طراحي اسب ايجاد شد: تصاويرکم کم از حالت انتزاعي خارج 
و به طبيعت گرايي نزديک و توجه زيادي به جزئيات و تزيينات 
اسب مي شود. در حجاري هاي تخت جمشيد اسب آسماني و 
مقدس مآب دورة ماد، در دورة هخامنشي به   زمين آمده و 
قدرت و صالبت يک امپراطوري بزرگ و فرهنگ غني آن 
دوره را به رخ مي کشد که به صورت طبيعت گرايانه، باصالبت، 
تا ٢٨).  (تصاوير ٢٣  درآمده اند  به نمايش  باوقار  و  ايستا 
نوشته هاي هرودت و مطابقت با اين نقش ها نشان مي دهد که 
اين نقش برجسته ها براي يادبود شرکت مردمان ملل مختلف 
امپراطوري در جشن سال نوست که هداياي نوروزي را به 
همراه دارند. اين اشخاص بهترين محصوالت اياالت خود از 

جمله حيوانات مختلف را به عنوان هديه به همراه دارند که 
مهم ترين آنها اسب است (گزنفون، ١٣٨٣: ٢٢٣). در اين  دوره 
هنوز نعل اسب مورد  استفاده نبود. زين اسب که در اين زمان 
متداول شد تکه اي قالي يا نمد بود که در لبه هاي آن منگوله 
يا ريشه وجود داشت. هخامنشيان به ندرت سروسينة اسب 
را توسط زره مي پوشاندند  (Shahbazi,1986: 727). البته 
استفاده از قالي يا نمد به عنوان زين به دورة ماد برمي گردد، 
ولي در اين دوره رواج پيدا کرد. در تخت جمشيد در ديواري 
که در پيشاني سکويي قرار گرفته که روي آن تاالر آپادانا 
ساخته شده و در حقيقت به منزلة پايه کاخ است نمايندگان 
٢٣ ملت تابع شاهنشاهي و درباريان پارسي و مادي، همراه 
اسب ها و گردونه هاي پادشاهي و سربازان شوشي ديده 
مي شوند. آرايش اسب در اعصار گذشته در حقيقت جزيي 
ارتش محسوب مي شد. تصوير عالي حيوانات  آرايش  از 
اغلب مورد توجه حجاران هخامنشي بوده  است. تشابه زياد 
اسب هاي جبهة شمالي پلکان شرقي آپادانا نشان  مي دهد که 
بيشتر اعتبار آن مربوط به طراح است و نه حجار (تصوير 
١٩). به درستي مشخص نيست اينکه حجاراني بوده اند که 
در حکاکي حيوانات و اسب ها تخصص داشته اند يا نه. اما 
باتوجه به تفاوت هايي که در اجرا و ترسيم نقوش کنده کاري 
شده مشاهده مي شود مي توان فرض کرد اين اسبان توسط 
دو يا چند تيم مجزا حکاکي شده اند، در طراحي اسب چندگونه 

طراحي وجود دارد (تصوير ٢٤). 
در طراحي جزئيات صورت اسب، عضالت کنار چشم 

جدول۱. سير تحول اسب از دوره ماد تا دوره هخامنشي.
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ويژگي تصوير اسب در 
ظروف ترکيبي 

ويژگي تصوير اسب در 
ابزار و اشياي تزييني 

و آييني

ويژگي هاي تصويراسب در 
نقش برجسته ها

سبک اجرا

فرم انتزاعي و سادة اندام و يال دورة ماد
اسب با گردن خميده و پاهاي 

کوتاه و بدن نسبتًا درشت

اغراق و تغييرشکل سر 
اسب در سنجاق ها و 

اغراق در اندام اسب در 
بقيه آثار و گاه نقوش 
هندسي بر اندام اسب

 
- 

ساده و انتزاعي در 
قالب اشياي آييني و 

کاربردي

دورة 
هخامنشي

به صورت طبيعت گرا و ساخته و 
پرداخته شده با رعايت جزئيات 
در يال و برجستگي چشمان و 

عضالت صورت و حالت نشسته 
اسب بر روي پاهاي جمع شده

به صورت طبيعت گرا، اندام 
ظريف اسب، گردن خميده، 

چشمان برجسته، کاکل 
روي سر

نماي نيم رخ، دقت در جزئيات 
يال، کاکل روي سر، دم گره زده، 
اندام ايستا و عضالني در حالت 

قدم زدن در کنار انسان در نقش 
برجسته ها 

طبيعت گرا در قالب 
نقش برجسته و 

ظروف ترکيبي و 
اشيايي تزييني

اشياي فلزي به شکل 

اسب

ريتون  هاي به 

شکل اسب

نقش برجسته  هاي کاربرد ريتون ها

اسب

نماد اسب

تمدن هاي 
دوره ماد

زيرسري، سنجاق به 
شکل اسب، دهنه اسب، 

زينت آالت اسب با 
کاربرد ابزاري و آييني 
و برخي دفن مي شدند 

کنار مرده براي عبور به 
دنياي ديگر

در قالب اسب هاي 
ساده و انتزاعي

 استفاده با 
انگيزه هاي آييني 

و مذهبي، استمداد 
از خدايان در 

معابدشان و مراسم 
تدفين مردگان 

اسب نشانه خداي  -
خورشيد

دوره 
هخامنشي

اشيايي با کاربرد تزييني 
و اشياي نذري با کاربرد 

آييني

در شکل اسب هاي 
طبيعت گرا

 استفاده از ريتون ها 
و  آييني  مراسم  در 

مذهبي

اسبان حجاري شده 
به صورت طبيعت گرا 

و زميني با کاکل 
روي سر، چشمان 

برجسته و دم 
گره زده، در حالت 
خشک و ايستا و باوقار

ارتقاي فرهنگي، 
صالبت حکومت و 
ارتش هخامنشي و 
تشريفات درباري

جدول ٢. سير تحول فرم اسب از دورة  ماد تا هخامنشي

جدول ٣. سير تحول محتوايي اسب از دورة  ماد تا هخامنشي

و فرورفتگي کنار استخوان بيني،   چين هاي زير گردن، فرم 
مواج و موازي يال هاي به هم چسبيده، خطوط برجستة دوتايي 
و گاه سه تايي افسار و دهنة حيوان، ترتيب قرار گرفتن عقب و 
جلوي کاکل و گوش ها در اسب هاي مختلف متفاوت است. از 
جمله در کاکل اسب نواري به دور آن پيچيده شده که به دو 
شکل مختلف به هم گره خورده اند.  خطوط عمودي که موها را 
در بخش بااليي يال مشخص مي کنند در برخي اسب ها کوتاه 
و به هم چسبيده  است و در برخي خطوط عمودي يال خيلي از 
هم جدا و فاصله دار و بلندتر است. چين هاي پيشاني و گردن 
اسب ها، ميزان برجستگي ابروان و حتي درشتي چشم ها، 
اندازة اتصاالت شاخي شکل روي افسار و ضخامت لگام 
اسب ها، اندازه و ابعاد و حتي شکل گره دم ها نيز با يکديگر 

تفاوت دارند. در يک سري از اسب ها ماهيچه هاي شانه جلو 
و چپ اسب با يک کانال تقريبًا مدور نشانه گذاري شده است 
(تصوير ٢٦)، ولي همين ماهيچه در بقية اسب ها نشان داده 
نشده   است.    با اين توصيف، مي توان فهميد گروه هاي مختلفي 
روي نقش برجسته ها و حکاکي هاي آن دوره کار مي کرده اند. 
قدرت طراحي اسب هاي مختلف، حجم پردازي هاي ظريف، 
تمايل به طبيعت گرايي و اجراي سبک خاص هخامنشي در 
نقش برجسته ها از ويژگي هاي اسب هاي اين دوره است. در 
اسب هاي دورة هخامنشي يال هاي گردن کوتاه، و در قسمت 
باالي سر چون نيمتاجي دسته مي شد و با حلقه اي تثبيت 
زده  گره  يا  مي يافت  زينت  روباني  با  اسب  دم  مي گرديد؛ 
مي شد و روي اسب زين مي انداختند. شيوة آرايش و تزئين 
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نتيجه
اشياي مفرغين اولين اسناد بشر در جهت شناخت آناتومي و پيکر اسب است، که با انگيزه هاي آييني 
و مذهبي مورد استفاده قرار گرفته است. در اشياي مفرغين تمدن هاي دورة ماد، فرم اسب متناسب با 
کاربرد آن شکل گرفته است. اسب به لحاظ مفهومي حيواني مقدس تلقي مي شده که به صورت اسب 
بالدار هم ديده مي شود و در مناسک ديني و مذهبي براي عبور از دنياي پس از مرگ از آن استفاده 
مي شده است. اسب نشانه اي از خداي خورشيد بوده و در مناسک ديني براي خداي خورشيد، اسب 
قرباني مي کرده اند. حضور اسب در دوره ماد تا متن د استان هاي حماسي و قهرماني نيز پيش رفته 
است. اسب در ريتون هاي پيش از هخامنشي در هيئت اسب، به شکل ساده و انتزاعي به گونه اي زيبا 
مجسم شده است که حاوي مفاهيم آييني و نمادين بوده  است و شکل ساده و نقش هاي روي آن و حتي 
اندازة آن متناسب با کاربرد آن بوده است. اسب در ريتون هاي دورة هخامنشي متناسب با کاربرد و 
اندازه و شکل ظروف متفاوت مي شود. جنبة زيبايي و هم جنبة کاربردي در ريتون ها و اشياي مفرغي 
ديده مي شود. تصوير اسب در نقش برجسته ها به صورتي طبيعت گرايانه و در قالب موجودي باوقار و 
ايستا با ويژگي هاي تصويري يکسان، در انواع مختلف ساخته  و پرداخته  شده، و در تشريفات درباري 
ظاهر مي شود. اسبان حجاري شده بر روي تخته سنگ ها، شکوه و هيبت ارتش هخامنشي را به نمايش 
مي گذارند و همراهي انسان در کنار اسب و به آن جايگاه معنوي بخشيدن و استفاده از آن در جهت 
اعالن هويت فرهنگي و اجتماعي و سياسي در دورة هخامنشي، بسيار مورد توجه است. هماهنگي فرم 

و محتوا در همة دست ساخته هاي اصيل و هنري بشر محدود به زمان و مکان خاصي نيست.
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The aim of this paper is studying the evolution of horse imageryand recognizing the position 

of horses, both structurally and conceptually,from Median toAchaemenid eras. The question is 

that what position the various images of horses hadin terms of concept, aesthetic structure and 

function in Median and Achaemenid eras. In this study, horse images from Median artifacts to 

Achaemenid reliefs are studied in terms of aesthetic harmony of horse depictions, functional 

proportionateness of tools, the crucial role of horse in containers and rhythuns, and the cultural, 

political and social place of horse. The results indicate that the Median holy and ritual horse, 

depicted with simple and abstract forms associated with ritual and symbolic meanings that would 

be buried besides its owner to crossto the other world after death and to guard the deceased 

against the evil forces, in Achaemenid era appears naturalistically and refined besides the man 

in royal formalities with social intentions.

Key words: Median, Achaemenid, Ritual Concepts, Myth, Symbol, Horse Imagery.
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