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چکیده
در طول تاریخ نیاز به عنوان مهمترین عامل در ابداع و اختراع وسایل گوناگون نقش اساسی داشته است .شکل گیری ارابه نیز
جدای از این قائده نمی تواند باشد .بشر به دنبال پی بردن به خاصیت حرکت دورانی و چرخشی ،در مرحله نخست توانست چرخ
سفالگری را ابداع کند .شکل گیری چرخ ارابه نیز احتماالً در طی این روند بوده است .وسیله ای که عالوه بر رفع برخی از نیازهای
انسان ،مقدمات رفاه و آسایش بیشتر را نیز برای او فراهم کرد .این وسیله در طی زمان های بسیار و دوره های مختلف حمل و
نقل مورد توجه بود و تا قبل از اختراع اتومبیل و فراگیر شدن آن نیز اهمیت خود را حفظ کرده بود .در طی این زمان طوالنی،
ارابه سیری تکاملی را پشت سر گذاشت و تغییراتی نیز پیدا کرده است .در طی این مقاله پس از تقسیم بندی انواع ارابه  ،می
خواهیم تکامل ارابه از هزاره سوم قبل از میالد در بین النهرین باستان در دورانهای سومر و اکد  ،سپس سیر تحول ساخت آن در
هزاره دوم قبل از میالد در مصر  ،هی تیت  ،آشور میانی  ،ایالم و لرستان و درهزاره اول ق م در تمدنهای اوراتو  ،مانا  ،آشور
جدید  ،گنجینه جیحون و هخامنشی را مورد مطالعه قرار دهیم .همچنین نقش تمدنهای مختلف بر سیر تحول چرخ ارابه از
لحاظ تعداد پره و جنس آن  ،حیوانات بارکش  ،شکل مالبند و لگامهای به کار رفته  ،اتاقک ارابه و تزئینات آن بررسی میگردد.
کلید واژه
ارابه) ، (cartچرخ ارابه) ، (cart wheelمالبند ) ، (shaftاسب) ، (horseپره های چرخ )(wheel blades
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مقدمه
آشنایی انسان باحرکت دورانی و ابزارهای چرخنده پیشرفتی مهم در تمدن انسانی به شمار می رود .پیدایش چرخ و به دنبال آن
ارابه یکی از ابداعات مهم بشر بوده که در طی گذر زمان و یک مسیر تکاملی توسعه یافته است .این وسیله موجب تحولی بزرگ
در زندگی بشر شد به طوری که با به کارگیری این وسیله جدید ،بر آسایش و رفاه انسان افزوده شد چرا که به کمک ارابه ،انسان
نه تنها دیگر مجبور نبود مشقت حمل بارهای سنگین را بر دوش بکشد ،بلکه می توانست این بار را در زمانی کوتاه تر و حجمی
بیشتر جا به جا کند .از سویی دیگر با ورود ارابه به صحنه جنگ و ارتش ،سپاهی که این ابزار جدید را در اختیار داشت ،امتیاز
بیشتری به نسبت سپاه مقابل که فاقد این ابزار بود ،داشت ،چرا که با این وسیله و به کمک اسب های تیزرو ،سپاهیان می
توانستند با سرعت تا قلب دفاع دشمن پیش رفته و نیروهای دشمن را غافلگیر کنند.
برای مطالعه روند تحولی ارابه مهمترین منبع اطالعاتی ما نقوش ارابه است که در میان فرهنگ ها مختلف باقی مانده است.
البته در موارد معدودی نیز آثاری از ماکت یا خود ارابه نیز بدست آمده ولی با توجه به محدود بودن آن ها این نقوش بهترین
منبع هستند نخستین نمونه های ارابه ،چرخ هایی توپر داشتند که نمونه هایی از آن را در بین النهرین که اشاره خواهیم کرد ،
وجود داشت .اما در طی زمان این چرخ های توپردر سیری تکاملی و به تناسب پیشرفت در فنون ساخت ارابه ،بر تعداد پره در
چرخ ها افزوده شد و بر استحکام و ظرافت آن بیشتر تالش شد .در طی این مسیر تکامل و توسعه ،می توانیم بهترین نمونه های
ارابه را در نقوش برجسته هخامنشی در پلکان آپادانای تخت جمشید ببینیم .در واقع با این فرضیه که ارتباط دولت-شهرها و یا
پادشاهی های هزاره سوم به بعد در تکامل ارابه تا دوره هخامنشی نقش بسزائی داشتند ،در پی آن هستیم به دو سوال زیر جواب
داده شود.
-1انواع ارابه را طبقه بندی نموده و کاربرد هر کدام توضیح داده شود؟
-2سیر تحول ارابه از قدیم به جدید در طول هزاره سوم تا پایان دوره هخامنشی چگونه بود ؟
روش تحقیق :
در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای ،آثار هنری تمدنهای مختلف که بصورت هنر حجاری سنگی  ،اشیاء دستی
مانند مجسمه ها و غیره باقیمانده است بررسی میگردد و تاثیر و تاثرات هنر و فرهنگ تمدنهای مختلف از شکل گیری ارابه های
اولیه تا تکامل آن مورد نقد قرار میگیرد .و نیز میزان استفاده از تکنولوژی های امروزه که در راه سبک سازی وسایل نقلیه چرخ
دار و نیز افزودن سرعت حرکت وسایل استفاده میشود را در زمان گدشته بررسی میکنیم و نقش هر تمدن را در شکل گیری
توسعه این وسیله مورد کنکاش قرار میدهیم.
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فصل اول  :کاربرد و طبقه بندی ارابه
اختراع ارابه یکی از ابداعات مهم بشری بوده که در راستای رفع نیاز بشر شکل گرفته است .این که چگونه انسان توانست به
این سطح از دانش برسد تا بداند با قرار دادن دو چرخ متحرک بر یک محور ثابت می تواند وسیله ای بسازد که موجب سهولت
حمل و نقل شود ،چندان مشخص نیست ،ولی شاید بتوان این پدیده را فرایندی در ادامه پیدایش چرخ سفالگری دانست .به هر
تقدیر پیدایش ارابه موجب تحوالت زیادی در سطح جوامع شد .این وسیله جدید نه تنها موجب افزایش سرعت حمل و نقل کاالها
شد بلکه این امکان را نیز فراهم آورد تا حجم بیشتری از کاال را در یک زمان بتوان جا به جا کرد .

بر مبنای نقوش و شواهدی که از ارابه در نقاط مختلف بدست آمده است ،می توان ارابه ها را از نظر کارکرد و عملکرد به سه
ارابه های باری تقسیم کرد .
و
 ،ارابه های شکاری
دسته ارابه های جنگی
 - 1-1ارابه های جنگی  :مهمترین وجه مشخصه این دسته از ارابه ها ابزار و یراق جنگی از جمله تیردان است که به آن متصل
می شود .این تیردان ها گاهی به صورت تکی و گاهی به صورت جفت (وضربدری)بر دیواره راست بیرون اتاقک ارابه قرار می
گرفته است .این ارابه ها دارای دو سرنشین هستند که یک نفر به عنوان راکب ارابه را هدایت می کند و دیگری به عنوان جنگجو
و تیرانداز بر روی ارابه قرار می گیرد .ویژگی ارابه های جنگی در این است که می تواند با سرعت تا قلب سپاه دشمن نفوذ کند و
با توجه به این که کماندار بر روی ارابه قرار می گیرد ،هم دید بهتری نسبت به هدف پیدا می کند.

) )http://www.cloob.comارابه هخامنشی :تصویر شماره 1

این ارابه ها اصوالً ساده و شامل یک فضای مکعب شکل بر روی محور چرخ هستند که دو نفر بر روی آن قرار می گیرد .با
توجه به این که سرعت یکی از ملزومات ارابه های جنگی است ،تمامی ارابه های جنگی توسط اسب کشیده می شود .نکته دیگری
که در ارتباط با ارابه های جنگی قابل ذکر است این که که معموالً دو شخص سوار بر ارابه به صورت ایستاده در ارابه قرار می

گیرد.

 -1-2ارابه های شکاری :این دسته از ارابه ها کامالً مشابه ارابه های جنگی هستند .خصوصاً از نظر ویژگی های فنی شباهت
زیادی به ارابه های جنگی دارند .تنها تفاوتی که میان این دو نوع از ارابه ممکن است مشاهده شود این است که دربرخی نمونه
ها ،ارابه هایی که در شکار مورد استفاده قرار گرفته اند دارای تزیین هستند و در برخی نمونه ها می بینیم که بیش از دو نفر
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سوار بر ارابه هستند .بر روی مهر استوانه ای متعلق به داریوش هخامنشی وی را سوار بر ارابه ای در حال شکار می بینیم.
بطوریکه بدنه بیرونی اتاقک ارابه توسط نقوشی تزیین شده است (.تصویر شماره )2
 -1-3ارابه های باری  :ومین دسته از ارابه ها شامل ارابه های باری هستند که حال این ارابه می توان باری را و یا امکان دارد
افراد و اشخاصی را جا به جا کند .این دسته به نسبت دو گونه قبلی ساده تر و متفاوت تر هستند.این ارابه ها در میان نقوش
برجسته مختلف به دو صورت ترسیم شده اند ،یا در حال حمل بار هستند و یا این که انسانی را حمل و نقل می کنند .در
سرزمین ایران تا دوران هخامنشی  ،نمونه های از ارابه باری در مناطق مختلف یافت شده است .که از جمله میتوان به مدل
مفرغی ارابه لرستان و نمونه ارابه طالیی گنجینه جیحون اشاره کرد .ارابه طالیی با چهاراسب که از گنجینۀ جیحون یا گنج
آمودریا بدست آمده و اکنون در موزه بریتانیا موجود است که از مهم ترین اشیای باقی مانده ازدوران امپراطوری هخامنشی است(.
تصویر شماره )3

تصویر شماره  2راست :مهر عقیق و اثر آن مربوط به داریوش هخامنشی (موزه بریتانیا ،لندن)
تصویر شماره  3چپ  :مدل طالیی ارابه گنجینه جیحون(موزه بریتانیا  ،لندن)

فصل دوم  :سیر تحول ارابه درهزاره سوم قبل از میالد در سومر و اکد
-2-1

سلسله های قدیم بین النهرین 2542-2022ق م ) :(EDI , EDII, EDIIاز این دورها چندین اثر ارابه بصورت

نقوش یا مجسمه بدست آمده است که بترتیب معرفی می کنیم .

 -2-1-1ارابه نذری معبد شارا واقع در تل عقرب مربوط به دوره اول سلسله های قدیم یا : ED I
اولین نمونه سلسله های قدیم بین النهرین مربوط به مدل مفرغی یک ارابه به ارتفاع  7/2سانتیمتر است که از معبد شارا در تل
عقرب در دوره نخست سلسله های قدیم و متعلق به نیمه اول هزاره سوم پیش از میالد بدست آمده است که در موزه ملی عراق
 ،بغداد قرار دارد(.مجیدزاده (. )51 :1302 ،تصویر و طرح شماره  ):5که از آن به عنوان ارابه نذری یاد شده است این ارابه توسط

4

www.SID.ir

Archive of SID
دومین همایش ملی باستان شناسی ایران -آبان ماه 4931
دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

چهار االغ یا قاطر کشیده می شود .چرخهای آن تا حد ممکن متناسب با ارابه ساخته شده و هدایت این چهار حیوان به کمک
افسارهایی صورت می گیرد که به حلقه هایی(لگام) در قسمت باالی لب آنها بسته شده و تازیانه ای که از میان آنها رفته است و
در اختیار راکب قرار گرفته است .ارابه ران ایستاده و دامن خویش را از قسمت شکاف به عقب کشیده است تا پاها آزادی عمل
بیشتری داشته باشند .بین ارابه و ارابه ران هیچ گونه حفاظی موجود نیست و این ارابه هیچ تشابهی با سایر ارابه های دوران سومر
ق دیم یا سلسله های قدیم بین النهرین مانند نقش ارابه در سنگ یادبود کرکس یا نقشه ارابه موجود در پرچم اور ندارد و تنها
یک ارابه چهار اسبه یا چهار االغه است که در مناطق صحرایی برای پیکهای سریع از آن استفاده میکنند .که چرخ ارابه توپر
است و آن گونه که به نظر می رسد این ارابه از نوع تک سرنشین است .مال بند این ارابه به صورت مستقیم از باالی محور چرخ
ها به حیوانات متصل می شود .نکته جالب در این ارابه برآمدگی است که در مقابل راکب ایجاد شده و افسار االغ ها از طریق این
برآمدگی در اختیار راننده قرار می گیرد .منطقی می رسد که چرخ های این ارابه در مدل واقعی چوبی بوده باشد ،بطوریکه
متشکل از سه قطعه چوب بوده که با چهار گیره یا میخ بهم متصل شده باشند و استحکام چرخها هم با حلقه ای از فلز تامین
میشده که نوعی حفاظ چوب برای استحکام بیشتر و عمر طوالنی تر باشد .در حالیکه چرخ مفرغی بسیار سنگین می شود و از
طرفی دیگر مقدار بسیار زیادی مفرغ برای ساخت آن الزم است که تهیه آن در آن زمان هم مشکل بوده و هم مقرون به صرفه
نبوده است.
هنرمندی که این تندیس مفرغی را ریخته گری کرده است برای زنده نشان دادن مرد و اسب  ،تکه هایی کوچک پوسته صدف را
با قیر در حدقه چشمانشان کار گذاشته است که مشابه بسیاری از تندیسهای تلفیقی فلز و صدف میباشد که از دیاله در همین
دورانهای قدیم سومری پیدا شده است( .پارو )105: 1331،

تصویر و طرح شماره  :5مدل مفرغی ارابه از معبد شارا در تل عقرب ،دوران اول تا دوم سلسله های قدیم،موزه عراق  ،بغداد

-2-1-2پالک نذری خفاجیه دوره دوم سلسله های قدیم سومر یا : ED II
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این پالک سنگ اهگی از تل خفاجیه واقع در غرب رودخانه دجله در جنوب کوههای حمرین و توسط هنری فرانکفورت بدست
آمده است  ،مربوط به دوره دوم سلسله های قدیم بین النهرین یا  ED IIمیباشد در این پالک سنگی تصاویر بزم و سور در
سه ردیف به تصویر کشیده شده است .که دو ردیف باال صحنه جشن و سرور سال نو را نشان میدهد و در ردیف پایینی ارابه ای
خالی و آماده حرکت نشان داده میشود که آماده استفاده برای بعد از جشن سال نو است که در دو ردیف باالتر بدان پرداخته اند .
(پارو  (. )165: 1331،تصاویر شماره 4و )6و بنا به نظریه دکتر مجید زاده ردیف انتهایی معموال صحنه ای است برای سرگرمی و
تفریح میهمانان ترتیب داده شده است (مجیدزاده  )42: 1302 ،البته چون قسمت ارابه آن شکسته شده است براساس نمونه
مشابه ان که در اور یافت شده می باشد و در این نمونه چرخ ارابه توپر است  ،ولی نحوه ساخت آن به صورت سه تکه است .در
مورد علت ساخت سه تکه چرخ ها این گونه اظهار داشته اند که چون یافتن چوبی به قطر چرخ ارابه در بین النهرین مشکل بوده
است ،چرخ های ارابه به صورت سه تکه ساخته شده است(.فرشاد )31 : 1362،و چهار حلقه فلزی جهت استحکام آن به کار
رفته است .
این ارابه نیز توسط چهار حیوان کشیده می شود که نوع آن چندان مشخص نیست .علی رغم شباهت زیادیاین ارابه با ارابه مدل
مفرغی تل شارا ،یک تفاوت عمده با آن دارد و آن این که مال بند ارابه با یک قوس حدوداً  32درجه ای به گردن حیوان کشنده
متصل می شود .بر روی این ارابه که تک سرنشین است ،تزیینات زیادی ایجاد شده و به نظر می رسد این گونه ارابه ها مخصوص
خدایان و یا پادشاهان ساخته می شده است.

تصویر شماره ( 4راست)  :پالک وقفی از سنگ آهک از تل خفاجیه دوران دوم سلسله های قدیم سومر  ،موزه عراق ،بغداد
تصویر شماره (6چپ)  :پالک وقفی از سنگ آهک از اور مربوط به دوران دوم سلسله های قدیم سومر  ،موزه دانشگاه  ،فیالدلفیا
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-2-1-3پرچم یا استاندارد اور مربوط به دوره سوم سلسله های قدیم سومر یا : ED III
با ورود به دوره سوم سلسله های قدیم ،با نوع جدیدی از ارابه مواجه می شویم  ،که در جعبه تزئینی که از گورستان شاهی اور به
دست آمده است و دارای تزئینات زیادی از صدف  ،عقیق و الجورد بر الیه ای از قیر طبیعی می باشد و اکنون در موزه بریتانیا
نگهداری می شود ،دیده شده است(.مجید زاده (. )46 :1302 ،تصویر شماره  )7این نوع جدید ارابه که چهار چرخ دارد ،بر روی
دو محور قرار می گیرد .بر محور جلویی این ارابه برآمدگی دیده می شود که از جلو نوعی نقش محافظتی برای سرنشین آن ایجاد
میکند  .بر محور عقب ارابه نیز محل قرارگیری سرنشین مشخص شده است .و چنین طرح ارابه ای از تعادل بیشتری برخوردار
است و سرنشینان از راحتی بیشتری برخوردارند  .نکته ای که در این ارابه جدید به نظر می رسد دو سرنشین بودن ارابه است .به
نظر می رسد با افزایش چرخ ها به جهت سبک کردن ارابه و نیز سرعت بیشتر آن از قطر آن ها کاسته شده است .همچنین چرخ
های سه تکه دوره دوم سلسله های قدیم در اینجا از دو قسمت مجزا تشکیل شده اند و با تعداد بست های کمتری به یکدیگر و
محور متصل شده اند .شباهتی که میان این ارابه با دو نمونه قبلی می توان ذکر کرد این که در جلوی این ارابه نیز یک برآمدگی
وجود دارد که افسار حیوان از طریق آن در اختیار راکب قرار می گیرد .این ارابه نیز توسط چهار قاطر کشیده می شود.

تصویر شماره  : 7پرچم یا استاندارد اور مربوط به دوره سوم سلسله های قدیم سومر یا ( Woolley ,122 ,1302) ED III

-2-1-5ارابه های گورهای سلطنتی اور
وولی تعداد شانزده قبر سلطنتی در قبرستان اور یافت که مربوط به دوره سوم سلسله های قدیم سومر یا  EDIIIبودند  ،که در
بیشتر آنها تدفین انسانی بهمراه پادشاه وجود داشت و انواع ابزار و ادوات جنگی و سورسات شاهی از جمله ارابه در بیشتر قبور
وجود داشت  ،مانند گورسلطنتی  RT 703که از درون آن دو ارابه چهار چرخ که با شش گاونرکشیده میشد به همراه وسایل
مورد نیاز بدست آمد (. )wooley,63،1302).تصویر وطرح بازسازی شماره  )0ارابه این گور همانند آنچه بر روی پرچم یا
استاندارد اور دیده میشود بر روی دو محور قرار می گیرد .که بر محور جلویی این ارابه بجهت نقش حفاظتی ،برآمدگی دیده می
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شود  .وجود چهار چرخ نشاندهنده تعادل بیشتر ارابه بوده و سرنشینان هم از راحتی بیشتری برخوردارند  .چرخها از دو قسمت
مجزا تشکیل شده اند و با تعداد بست های کمتری به یکدیگر و محور متصل شده اند .و کامال شبیه ارابه نقش بسته شده بر روی
پرچم یا استاندارد اور میباشد .با این تفاوت که این ارابه با سه گاو نر کشیده میشد.
به طور کلی آن چه در مورد ارابه های سلسله های قدیم در بین النهرین می توان ذکر کرد این است که ارابه ها یک سیر تکاملی
را در این دوره طی کردند .در تمام این دوره ارابه ها ،دارای چرخ های توپر بودند و مهمترین استفاده ای که از ارابه می شده در
مراسم مذهبی و تشریفاتی برای خدایان و پادشاهان بوده است .در طی دوره ای دوم و سوم سلسله های قدیم چرخ ها توپر بودند
ولی دیگر به صورت یک تکه ساخته نمی شدند و این تحولی است که در ساخت چرخ ها بوجود آمده بود.

تصویر شماره : 0تدفین یا گور مانند گورسلطنتی  RT 703مربوط به قبرستان شاهی اور دوران  EDIIIو طرح بازسازی آن )( Woolley , 71 ,1302

 -2-2دوره اکد  ،مهر استوانه ای دوران سارگون اکدی بین النهرین :
از این دوره شواهدی از نقش ارابه بر روی دو مهر استوانه ای این دوره داریم که هرچند به صورت مسبک و انتزاعی به تصویر
کشیده شده اند ولی از برخی جهات قابل بحث هستند (.تصویر شماره ) 3در این زمان همانند دوره قبل از آن نیز ارابه به صورت
چهار چرخ و توپر ترسیم شده است  ،که دارای دو سرنشین است که یک نفر بر روی یک صندلی و دیگری بر روی سکویی پشت
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صندلی و چسبیده به محور عقب ارابه قرار گرفته است .مال بند در این جا با یک قوس تقریباً  32درجه از محور چرخ به حیوان
کشنده که در این جا موجودی تخیلی(شیر بالدار) است وصل می شود .به طور کلی به نظر می رسد در دوره اکد ارابه ها به نسبت
اواخر دوره سلسله های قدیم ،تغییر چندانی نکرده و ادامه همان روند است و در مورد دوتکه بودن چرخهای آن نمیتوان با
قطعیت اظهار نظر کرد.

تصویر شماره  : 3مهر استوانه ای دوران اکد )(Boehme, 1364, fig.402

فصل سوم  :سیر تحول ارابه در هزاره دوم قبل از میالد و تمدنهای مصر  ،ایالم  ،هی تیت  ،آشور میانی و لرستان
 -3-1ارابه های مصری:
قدیمی ترین ارابه ای که به صورت سالم در مصر یافته شده ،در سال . 1023م در آرامگاهی که هنوز مشخص نشده متعلق به
کیست یافت شده است.این ارابه اکنون در موزه باستان شناسی فلورانس در ایتالیا نگهداری می شود( .تصویرشماره 12
)( .)Crouwel 1304:13این ارابه دارای دو چرخ با چهار پره است و به نظر می رسد که جزو قدیمی ترین ارابه های ساخته
شده در مصر باشد چرا که این ارابه دارای چرخ هایی با چهار پره است در صورتی که بیشتر نمونه ها دارای شش پره و حتی
هشت پره نیز هستند .البته شاید بتوان زمان آن را در حدود سلسله هجدهم در مصر دانست زیرا شواهد مکتوبی وجود دارد که در
مصر در طول حکومت "آموس" ،در آغاز سلسله هجدهم ،از ارابه استفاده می شده است .در آرامگاه "آموس" ارابه هایی که در آن
به تصویر کشیده شده است دارای دو چرخ با چهار پره هستند .این چرخ ها ظریف هستند و انتهای اتاقک ارابه بر روی محور چرخ
قرار گرفته و قسمت پشت اتاقک دارای قوسی به بیرون است .مال بند به صورت میله ای مستقیم ار محور به اسب متصل شده
است(.تصویرشماره  )11این ارابه تا حدی شاید قابل مقایسه با ارابه موزه فلورانس باشد.

تصویر شماره ( 12راست) :ارابه در موزه باستان شناسی فلورانس ایتالیا ()Crouwel 1304:13
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تصویر شماره (11چپ) :ارابه از آرامگاه "آموس" مربوط به سلسله "هیکسوس" ()Spanlinger , 2224: 14

به طور کلی ارابه های مصری در مقایسه با ارابه های آشوری و اورارتویی ،مقاومت کمتری دارند و ظریف تر هستند .این امر
موجب آن می شود تا بتوانند با سرعت بیشتری حرکت کنند و به همین خاطر در جنگ و شکار وسیله ای کلیدی برای آن ها
محسوب می شده است .ارابه های مصری سبکی نسبتاً مشخص دارند که مهمترین مشخصه آن سبکی و کم وزن بودن آن ها
است .مالبند ارابه معموالً به صورت مستقیم و گاهی با انحنای کمی به حیوان کشنده ارابه متصل می شود و در بیشتر مواقع این
حیوان کشنده اسب است .برخی عقیده دارند که ارابه های مصری تحت تأثیر ارابه های آشوری است و بعضاً اظهار می شود که در
مراحل نخستین مصریان ارابه و اسب را از لوانت وارد می کردند)Crouwel, 1304: 156 & Littauer( .
 -3-2ارابه های ایالمی :
ایالم میانه( 1422-1122ق.م):
از این دوره یک چرخ ارابه در حفریات معبد چغازنبیل شوش بدست آمده که تاریخ  1242ق م را برای آن ذکر کرده اند(.محمد
پناه )33 :1306 ،این چرخ شامل دوازده پره است و از یک حلقه مرکزی و پره هایی متصل به آن تشکیل شده است .حلقه بیرونی
این چرخ درواقع از شش تکه مجزا تشکیل شده است که هر تکه مکمل دو پره از چرخ است .این حلقه بیرونی جنسی از چوب
دارد .این چرخ اگرچه تنها بخشی از یک ارابه بوده است ولی ساختار آن به لحاظ فنی بیانگر پیشرفته بودن ارابه های ایالمی در
این دوره است .امری که در دوره های بعد نیز مصداق آن را خواهیم دیدایالم جدید( 1222-433ق.م):
مهمترین منبع اطالعاتی ما در ارتباط با ارابه های ایالمی در این دوره نقوش برجسته آشوربانیپال است.ارابه های ایالمی دارای
پشت و جلوی باز و معموالً توسط قاطر ،اسب و گاو کشیده می شده است(.پاتس)53 :1304 ،
در یکی از نقوش برجسته کاخ آشوربانیپال در نینوا ،در صحنه ای که فرار ایالمیان ترسیم شده ،تصویر سه ارابه ایالمی در
سه ردیف به تصویر کشیده شده است .مهمترین وجه مشخصه این ارابه ها که آن ها را از ارابه های آشوری متمایز می کند ،چرخ
های آن است .این چرخ ها دوازده پره هستند و ابعاد و قطر آن ها بزرگتر از چرخ های آشوری است(.تصویر شماره  )12نحوه
ساخت این چرخ ها بدین گونه بوده است که بعد از ساخت پره ها و حلقه مرکزی ،این بخش چرخ که قبالً تحت عنوان رینگ
معرفی شد ،با بست هایی به حلقه بیرونی متصل می شود .این ارابه ها به لحاظ تعداد سرنشین چهار نفره هستند و با توجه به
افزایش قطر چرخ ها ،محور آن نیز باالتر آمده و محل قرار گیری راکب و سرنشین که به نظر می رسد بر روی یک صندلی قرار
می گرفته اند در ارتفاع باالتری بوده است .مال بند نیز با انحنایی بسیار کم و تقریباً به طور مستقیم از باالی محور چرخ به حیوان
کشنده متصل می شود .این حیوانات لگام دارند ولی فاقد افسار هستند .در باالی سر اسبها شیئ شبیه تازیانه دیده می شود که
یک سر آن در دست راکب است که احتماالً کار هدایت حیوانات کشنده توسط آن انجام می گرفته است.

در صحنه ای دیگر از نقوش برجسته این کاخ ،در حالی که ایالمیان در حال انتقال از شهر خودشان نشان داده شده اند نیز
نقش ارابه را مشاهده می کنیم .در ردیف باال ارابه ای با چرخ های هشت پره و در پایین با چرخ هایی شانزده پره دیده می شود.
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در این جا نیز چرخ ها بزرگ و مالبند با انحنای کمی به حیوان متصل شده است(.تصاویر شماره  13و )15به طور کلی ارابه های
ایالمی ساختار بسیار متفاوتی با ارابه های همزمان خود در آشور دارند .مهمترین مشخصه این ارابه ها ابعاد بزرگ چرخ ها و
کثرت پره های آن است که بین هشت تا شانزده عدد متفاوت است .این چرخ های بزرگ سبب می شود تا محور چرخ نیز در
ارتفاع باالتری از سطح زمین قرار بگیرد و مالبند برای اتصال به حیوان نیاز به انحنای زیادی نداشته باشد .محل قرار گیری راکب
و سرنشین در این ارابه دارای صندلی است و از چهار طرف باز است .براساس خصوصیات ذکر شده به نظر می رسد به دلیل بلند
بودن و نیز آسیب پذیری بیشتر فرد و نیز ارابه  ،این ارابه ها نمی تواند ارابه های جنگی ایالمی باشد و ارابه هایی هستند که
وسیله ای جهت حمل و نقل افراد بوده اند .این ارابه ها احتماالً تأثیر چندانی در ارابه های آشوری و اورارتویی نداشته اند و بیشتر
توسط خود ایالمی ها مورد استفاده قرار می گرفته است .

تصویر شماره  : 12چرخ ارابه برنزی که بر پره های چوبی بازسازی شده-چغازنبیل-اواسط هزاره دوم پیش از میالد (www.tabnak.com

تصویر شماره (13سمت راست)  :انتقال عیالمیان در نقش برجسته سنگ مرمر از کاخ شمالی آشوربانیپال در نینوا با بلندای  162سانتی متر  ،موزه بریتانیا لندن
تصویر شماره (15سمت چپ)  :بخشی از صحنه جنگ آشوربانیپال پادشاه آشور علیه ت-اومان پادشاه ایالم بر روی نقش برجسته سنگ مرمر از کاخ جنوب غربی سناخریب در نینوا
با بلندای  130سانتی متر  ،موزه بریتانیا لندن
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-3-3ارابه در امپراطوری هیتیت:
ارابه در دوران امپراطوری هیتیت ها نیمه دوم هزاره دوم قبل از میالد که در نقوش برجسته مصریها  ،سربازان هی تیتها را در
جنگ کادش با ارابه نشان میدهد .این جنگ به نبرد ارابه ای مشهور گشت و بین مواتالی شاه هیتی و رامسس دوم شاه مصر
باستان رخ داد .که در این جنگ  4222ارّابه شرکت داشتند(.تصویر شماره )14

تصویر شماره  : 14نقش حجاری ارابه جنگی سربازان هی تیت در جنگ کادش (Akurgal , 1330 , p. 152

ارابه شش پر هنر هیت ها که بعدها هنر ساخت چنین ارابه هایی را در لرستان میبینیم  .در این ارابه با توجه به اینکه سه نفر
روی ان سوار هستند بایستی استحکام الزم را داشته باشد لذا استفاده از آهن که در انحصار دولت هیتی بود در آن به کار رفته
است.و چرخها باید روکش چوب و یا پوست داشته باشند تا راحت تر روی زمین حرکت کنند.در اینجا لگام اسبها به جهت سبک
تر بودن کوچک شده و یراق آالت آن باید بافتنی و یا از جنس پوست باشد .
-3-5دوران پادشاهی آشور ناصر پال اول ( 1232-1242ق م) دوران آشور میانی در بین النهرین
بر سنگ آهگی سفیدیا اوبلیسک سفید که از نینوا بدست آمده است و مربوط به دوران پادشاهی آشور ناصر پال اول است نقش
ارابه با دقت زیادی ترسیم شده است و بر بدنه ارابه ها یک سپر نصب شده است (.تصویر شماره  ) 16به دلیل نامشخص بودن
تصویر نمی توان اظهار نظری درباره آن کرد ولی آنچه مسلم است ارابه یک یا دو سرنشینه و دو چرخ میباشد که در دوره آشور
میانی عمومیت داشته است.مجیدزاده)172 :1302 ،
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تصویر شماره  : 16نقش از روی نمونه سنگ آهک سفیدیا اوبلیسک سفید که از نینوا بدست آمده ومربوط به دوران پادشاهی آشور ناصر پال اول (دوران آشور میانی) است در موزه
بریتانیا و شهر لندن قرار دارد( .مجیدزاده)172 :1302 ،

 -3-4ارابه مفرغی لرستان:
با فروپاشی امپراطوری هیتی در  1222پیش از میالد انحصار ساخت اشیاء آهنی و هنر آنها که از آن دولت بود از میان رفت
وفلزکاران به کشورهای همسایه متفرق شدند که ارابه لرستان اگر چه مفرغی است ولی هنر هیتی در آن به کار رفته است(.تصویر
شماره ( )17گدار )03 ،1377،این ارابه بصورت دو چرخ بوده که بوضوع استفاده از فلز در ساخت چرخهای آن و نیز مالبند آن
قابل مشاهده است در این ارابه امکان نشستن سرنشین وجود ندارد و باید یک ارابه غیر جنگی باشد  ،چرخها احتماال برای
تماس راحتتر با زمین دارای پوششی از پوست و یا الیه چوبی باشند .مال بند در این جا با یک قوس کمانی شکل است که به
حیوان کشنده که در این جا احتماال سگ باشد بسته شده است.

تصویر شماره  : 17ارابه مفرغی لرستان (گدار )05 ،1377 ،
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فصل چهارم  :سیر تحول ارابه در نیمه اول هزاره قبل از میالد تا دوران هخامنشی در مانا  ،اوراتو  ،آشور جدید و مارلیک:
 -5-1ارابه در مارلیک
تمدن مارلیک مربوط به اواخر هزاره دوم و آغاز هزاره اول پیش از میالد است که یک نمونه ارابه بدست آمده از مارلیک از نوع
دوچرخ و دارای چهارپره میباشد (Fig 10).نحوه ایجاد چرخ بر اساس آن چه از نقوش برداشت می شود ،بدین گونه بوده است
که چرخها فلزی و یکپارچه بوده و دارای محور مستقیم و بدون اتاقک میباشند .چرخها کامال فلزی و اسپیت آنها به ضخامت چرخ
بود لذا بایستی وزن باالیی داشته باشند  .مالبند بصورت مستقیم به دو حیوان بارکش که در اینجا احتماال قاطر باشند متصل
است .این ارابه نمیتواند نشان دهنده هنر مارلیک باشد زیرا در آن دوران ارابه های پیشرفته تری در بین النهرین استفاده میشده
است و به دلیل کوهستانی بودن منطقه احتماال کاربردهای کمی داشته است.

Fig 10:http://www.artvalue.fr/auctionresult--culture-amlash-iran-bige-2605330.htm

-5-2ارابه های مانا (حسنلو):
-5-2-1جام زرین حسنلو (سده  3ق.م):
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در قسمت فوقانی این جام تصویر سه ارابه ترسیم شده است که ساختاری نسبتاً مشابه دارند .ارابه نخست که منتسب به خدای
طوفان است توسط گاو نر و دو ارابه پشت سر این ارابه که منتسب به خدای خورشید و ماه هستند توسط دو حیوان از خانواده
اسب(احتماالً قاطر) کشیده می شوند(.دایسون &ویت ) Fig 13()103 :1306 ،به لحاظ ویژگی های فنی این این ارابه ها دارای
چرخ هایی شش پره هستند .اتاقک ارابه بسیار کوچک و شامل یک سرنشین است .این اتاقک از پشت باز و از جلو با دیواره ای
که تقریباً تا زانوی راکب باال می آید پوشیده شده است .مالبند به صورت با انحنایی نسبتاً زیاد به حیوان متصل می شود .افسار از
دو طرف لگام و با عبور از حلقه ای به انتهای قسمت فوقانی اتاقک ارابه متصل شده است .دایسون و ویت آن را تحت تأثیر سبک

هوری می دانند(.دایسون &ویت)130 :1306 ،

)Fig 13(Right): The decorative scheme of the Hasanlu bowl (Irene J. Winter, 32, 1303
Fig 22(Left): Hasanlu Silver Beaker from period IV B. Electrum overlay. HT 1772 cm. HAS 40-527. Iran Bastian Museum, Tehran.
)(Dyson, 1343

-5-2-2ساغر نقره ای حسنلو (:)Silver Beaker
ارابه ای که بر روی این ساغر نقش بسته ،ساختاری متفاوت با ارابه های جام زرین حسنلو دارد (Fig 22) .چرخ های این ارابه
شش پره است و اتاقک ارابه به صورت مکعبی بر روی محور ارابه قرار گرفته است و بر روی آن تزییناتی ایجاد کرده اند .بر روی
این ارابه دو نفر سوار هستند که یک نفر به عنوان راکب و دیگری به عنوان جنگجو در حال تیراندازی است .مالبند ارابه نیز
متفاوت است .این مالبند در راستای کف اتاقک ارابه به صورت مستقیم کمی بیرون آمده سپس با انحنایی تقریباً  54درجه به
حیوان کشنده متصل شده است .بر روی بدنه بیرونی اتاقک ارابه نیز دو تیردان دیده می شود .بر مبنای آن چه ذکر شد در این
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ارابه چند مورد شباهت با ارابه های اوایل آشورجدید دیده می شود که عبارتند از :تعداد پره های چرخ ارابه ،شیوه اتصال مالبند به
حیوان ،دو تیردان که به صورت ضربدری بر دیواره اتاقک ارابه قرار گرفته اند.
 -5-3اوراتو
-5-3-1کاله خود مفرغی آرگـیـشـتی یکم ( )Argishti Iپسر مِـنـوآ از  704تا :743
این کاله خود از کارمیربلور بدست آمده و اکنون در موزه تاریخی ارمنستان نگهداری می شود .بر روی این کاله خودنقش ارابه
دیده میشود  ( Fig 21( .در این ارابه اگر چه در نشان دادن جزییات آن دقت نشده است اما برخی مشخصات آن قابل ذکر
است .چرخ های این ارابه شش پره است و انتهای اتاقک ارابه بر روی محور چرخ ها قرار گرفته است.دو نفر بر آن به صورت
ایستاده سوار هستند و انتهای اتاقک ارابه نیز میله ای برافراشته قرار گرفته است .مالبند از انتهای اتاقک با انحنایی به دو اسب
بسته می شود .افسار دو اسب از لگام در دستان ارابه ران و سپس به انتهای فوقانی اتاقک ارابه متصل می شود .در انتهای اتاقک
یک دستگیره دیده می شود که احتماالً برای باال رفتن از ارابه از آن استفاده می شده است.

)Figs 21: Argishti I Helmet Teishebaini (Karmir Blur) 0th century BC bronze (Armenian Historical Museum

 -5-3-2کاله خود مفرغی ساردوی دوم ( )Sarduri IIپسر اَرگیشتی یکم از  743تا :734
این تیردان از کارمیربلور بدست آمده که در یک سمت این تیردان و در دو ردیف نقش ارابه ترسیم شده است) Fig 22( .
تع داد پره های چرخ این ارابه مشخص نیست ولی به نظر می رسد از نوع شش پره است .انتهای اتاقک این ارابه نیز بر روی محور
چرخ قرار گرفته است و مالبند با انحنایی تقریباً  54درجه به دو اسب متصل می شود .افسار نیز از لگام و سپس حلقه ای در
پشت گردن اسب می گذرد و ابتدا در دستان ارابه ران و بعد به انتهای فوقانی اتاقک ارابه متصل می شود .بر روی دیواره اتاقک
ارابه ساز و برگ جنگی از جمله تیردان دیده می شود .در انتهای این ارابه نیز میله ای برافراشته وجود .
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-5-3-3زره (خفتان) آرگـیـشـتی یکم ( )Argishti Iپسر مِـنـوآ از  704تا :743
اثری از آرگیشتی یکم که نیمی از یک خفتان است که کتیبه ای هم به تاریخ  703ق.م دارد )Fig 23(.مهمترین تغییری که در
این ارابه به نسبت دو ارابه قبلی دیده می شود ،هشت پره شدن چرخ های ارابه است .انتهای اتاقک این ارابه روی محور چرخ ها
قرار گرفته است و مالبند نیز همانند قبل با انحنایی از قسمت تحتانی اتاقک به دو اسب متصل می شود .نحوه بسته شدن افسار
همانند قبل اس ت و در انتهای اتاقک ارابه همچنان میله ای برافراشته دیده می شود که به نظر می رسد پارچه ای به عنوان پرچم
به آن وصل می شده است.ضخامت حلقه بیرونی چرخ ها علی رغم هشت پره شدن همچنان زیاد است .

به طور کلی ارابه های اورارتویی شباهت زیادی به ارابه های آشوری دارند و همان سیرتکاملی که در ارابه های آشوری
مشاهده کردیم در این ارابه ها نیز قابل مشاهده است .این شباهت را می توان در تعداد پره ها ،نوع اتاقک ارابه ،محل قرار گیری
آن ،نحوه اتصال افسار به حیوان ،میله برافراشته انتهای اتاقک و  ...خالصه کرد .بنابر این و به نظر نگارنده ارابه های اورارتویی

تحت تأثیر ارابه های آشوری ساخته شده اند.

)Fig 22: Figures on a bronze helmet of Sarduri II. (Armenian Historical Museum
Fig 23: Plaque fragment inscribed with the Urartian royal name Argishti (probably Argishti II), 0th–7th century B.C, and H. 1472 cm.
The Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1376

-5-5دوران آشور جدید
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شاید بتوان گفت که بیشترین اطالعات موجود در مورد ارابه های قبل از هخامنشی را از آشور جدید داریم .به واسطه شرحی که
پادشاهان آشور از لشکرکشی های خود به صورت نقش برجسته باقی گذاشته اند ،با ارابه های آشوری آشنا می شویم .در میان

این نقوش با ارابه های اقوام دیگر نیز می توان آشنا شد .
-5-5-1آشورنصیرپال دوم ( 003-043ق.م)

در میان نقوش برجسته کاخ شمال غربی آشورنصیرپال دوم در نمرود ارابه های آشوری دیده می شود .ارابه های آشوری در این
نقوش در دوگروه صحنه ترسیم شده اند :الف) نقوش جنگی ب) نقوش مربوط به شکار
در میان هر دو گروه نقش (،تصاویر شماره25و)24ارابه ها به لحاظ فنی دارای ساختاری مشابه هستند .در تمامی این نقوش
ارابه ها از نوع دوچرخ و دارای شش پره هستند .نحوه ایجاد چرخ بر اساس آن چه از نقوش برداشت می شود ،بدین گونه بوده
است که یک حلقه مرکزی شش جانبه را در مرکز چرخ قرار می دادند و هر یک از پره های چرخ درون یکی از این حلقه ها قرار
می گرفت ،سر دیگر این پره ها به حلقه بیرونی چرخ متصل می شد .با توجه به فشاری که به حلقه مرکزی وارد می شده ،احتماالً
این حلقه از جنسی فلزی ساخته می شده و با توجه به ضرورت سبک بودن چرخ ،حلقه بیرونی و پره ها از جنس چوب بوده اند.
از محور چرخ میله ای به صورت مستقیم در جهت جلو به نصب می شد و اتاقک بر روی این میله و محور چرخ ها قرار می گرفت.
سپس میله ای دیگر که احتماالً جنس آن چوب بوده با انحنایی تقریباً  54درجه به این میله مستقیم بسته می شود و تشکیل
مالبند را می دهد .این ارابه ها دو سرنشینه هستند و افراد سوار بر آن به صورت ایستاده قرار می گیرند و معموالً توسط دو اسب
کشیده می شوند .اما در یکی از نقوش همین کاخ دو ارابه سه اسبی متعلق به آشور را نیز می بینیم در حالی که سومین ارابه
ترسیم شده به دشمن تعلق دارد زیرا که از ترس جان بطور ملتمسانه خود را تسلیم کرده است و یکی از اسبانش هم درغلتیده
است (.مجیدزاده )103 :1302 ،ارابه دشمن برخالف ارابه های آشوری که چرخ شش پره دارد ،دارای چرخ هشت پره است .این
هشت پره بودن می تواند بیانگر پیشرفته تر بودن این نوع ارابه ها باشد ولی با توجه به مشخص نبودن نام دشمن ،چندان نمی
توان در مورد این ارابه سخن گفت .از طرفی امکان دارد آشوریان در این زمان نیز از چرخ های هشت پره نیز استفاده می کرده اند
ولی در میان نقوش برجسته آشورنصیرپال چیزی از آن مشاهده نمی کنیم (.مجیدزاده)132 :1302 ،
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تصویر شماره  : 25صحنه
حمل پادشاه آشور و ارابه او ،دوران آشور نو پادشاهی آشورناصرپال دوم در نمرود
)(Budge ,1315 ,P. 12 ; Hall, 1320,P.10 ; Barnett,1362, P.25 ; Strommenger,1365,P. 222 ;Moortgat, 1363 ,P. 266
تصویر شماره  : 24نقش برجسته پادشاه آشور در شکار شیر از کاخ شمال غربی آشورناصرپال دوم در نمرود و ارابه او ،دوران آشور نو (Budge ,1315 ,P. 12 ; Hall,
)1320,P.10 ; Barnett,1362, P.25 ; Strommenger,1365,P. 222 ;Moortgat, 1363 ,P. 266

-5-5-2شلمانصر سوم ( 040-025ق)
ملوان در حفریات باالوات(ایگمور-انلیل باستان) واقع درساحل دریاچه وان  ،روکش مفرغی دروازه باالوات را بدست آورد که بر
روی آن تصویر ارابه های آشوری در زمان شلمانزر به تصویر کشیده شده است (.تصویر شماره  )26نقوش این دروازه در دوازده
ردیف به ارتفاع  162سانتی متر و عرض  27سانتی متر ترسیم شده است .تقریباً در بیشتر ردیف ها نقش ارابه را شاهد هستیم.
ارابه های منقوش در این دروازه تا حد زیادی شبیه ارابه های زمان آشور نصیرپال دوم هستند .چرخ ارابه از نوع شش پره است و
مال بند با انحنایی به حیوان متصل می شود .با توجه به ارتفاعی که قوس مال بند گرفته ،می توان گفت که مال بند در ارتفاع
باالتری به بدن اسب بسته می شده است .تفاوت دیگری که میان این ارابه با ارابه های آشورنصیرپال مشاهده می شود این است
که به نظر می رسد اتاقک ارابه کمی بزرگتر ساخته شده و از طرفی نحوه قرار گیری تیردان بر دیواره اتاقک ارابه متفاوت با دوره
قبل است .اما مهمترین تغییری که مشاهده می شود ،سرپیکره یک شیر است که در پشت ارابه نصب شده است.از طرفی ارابه ها
بر خالف زمان آشور نصیرپال که به سه اسب متصل می شد ،اکنون می بینیم که به دو اسب متصل شده است.این امر می تواند
حاکی از دو موضوع باشد :نخست این که ممکن است اسب های قدرتمندتری به ارابه متصل شده باشند یا اینکه طرز قرار گرفت
مالبند به گونه ای باشد که بر شانه های اسب متصل باشد(مالبند شانه ای که دارای یوغ دور گردن حیوان) و این موجب باال بردن
توان اسبها شده باشد و دومین موضوع شاید این باشد که از وزن ارابه ها کاسته شده است .آن گونه که در تصاویر مشخص است
در این دوره از قطر حلقه خارجی چرخ ارابه کاسته شده است که می تواند در سبک سازی وزن ارابه مؤثر بوده باشد.
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تصاویر شماره: 26بخشهایی از نقوش برجسته دروازه مفرغی شلمانصر سوم دروان امپراطوری آشور از شهر باالوات  .با بلندای نقش  162سانتیمتر  ،موزه بریتانیا لندن

-5-5-3تیگالت پیلسر سوم :
بر نقوش برجسته کاخ شمالی تیگالت پیلسرسوم در نمرود داغ تصاویری از ارابه شاهد هستیم (.تصویر شماره )27این ارابه ها اگر
چه ارابه هایی هستند که به غنیمت گرفته شده اند و بیانگر ارابه های آشوری نیستند ولی به لحاظ فنی و ساختاری جالب توجه
هستند .عالوه بر این بیانگر ارابه های مورد استفاده مردم عادی است .در این تصویر ارابه ای رابا سه نفر بر آن سوار میبینیم که
توسط دو گاو کشیده می شود .چرخ های آن از نوع هشت پره است و بر روی محور آن فضای مکعبی شکل جالبی با دیواره های
کوتاه دیده می شود .بیشتر به نظر می رسد که این ارابه متعلق به خانواده ای کشاورز بوده که برای حمل و نقل محصوالت
کشاورزی از آن استفاده می کرده اند .محور بزرگ ارابه نیز می تواند بیانگر این موضوع باشد؛ چرا که جهت حمل بار زیاد و تحمل
وزن زیاد ساخته شده است .دومین مالبند این ارابه به صورت مستقیم و در راستای اتاقک ارابه به دو گاو متصل می شود.

تصویر شماره :27نقش برجسته از سنگ مرمر از کاخ شمالی تیگالت پیلسر سوم در نمرود دوران امپراطوری آشور بلندی  132سانتی متر  ،موزه بریتانیا لندن
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-5-5-5سارگون دوم
از دوره سارگن دوم در یک نقش در کاخ خورس آباد خدمتکاران را در حال حمل صندلی پادشاه که به صورت ارابه ای است می
بینیم ( .تصویر شماره  ) 20این ارابه فاقد حیوانی برای کشیدن آن است و به نظر می رسد یک ارابه تزیینی و سلطنتی بوده که
توسط خدمتکاران حمل می شده است .در این ارابه تحولی در ساخت چرخ ارابه دیده می شود .در این جا برخالف گذشته که پره
ها درون حلقه مرکزی قرار می گرفتند ،حلقه مرکزی و پره ها به صورت یک رینگ به هم متصل هستند و احتماالً یکپارچه
ساخته شده اند و حلقه بیرونی ارابه توسط بست هایی به این رینگ متصل شده است .این شیوه ساخت از این زمان به بعد در
ساخت ارابه های آشوری دیده می شود .و نیز ساخت چرخ هشت پر به جای نمونه های قدیمیتر شش پر به نظر میرسد از قبل از
سارگن دوم و در آشور صورت گرفته است.

تصویر شماره : 20نقش برجسته از کاخ خورس آباد سارگن دوم از خدمتکاران که در حال حمل صندلی پادشاه هستند .بلندی  207سانتی متر  ،موزه لوور  ،پاریس

-5-5-4آشوربانیپال ( 627-660ق.م)
در میان نقوش برجسته کاخ شمالی آشوربانیپال ،تصاویر ارابه های زیادی نقش شده است که بیشتر آن ها مربوط به جنگ با
ایالمیان است .در میان یکی از نقوش تصویر یک ارابه آشوری ترسیم شده است ،که در این نقش ،شاه را در حال شکار شیر در
ارابه ای میبینیم (.تصاویر شماره  23و )32و در دیگری اورا در برابر اسرا می بینیم .چرخ ارابه از نوع هشت پره است و نحوه
ساخت چرخ به گونه ای است که گویا مشابه ارابه سلطنتی سارگون دوم ساخته شده بود .یعنی پره ها و حلقه مرکزی به صورت
یک رینگ ساخته شده و سپس حلقه بیرونی به این رینگ توسط چهار بست چفت شده است.شاید طرز ساخت رینگ بروش
قالبگیری سنبه ماتریس امروزی بوده است .اما نکته جدیدی که در این ارابه دیده می شود وجود دندانه و آج بر روی حلقه بیرونی
چرخ است .این آج موجب می شود که در مسیرهای سنگ الخی چرخ بتواند راحت تر حرکت کند .اتاقک این ارابه دارای
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تزییناتی است و چهار نفر بر آن سوار هستند .مال بند نیز با انحنایی از انتهای کف اتاقک ارابه به حیوان متصل می شود که این
نیز در نوع خود جالب توجه است .بر حلقه مرکزی چرخ ارابه نقش یک گل نیلوفر دیده می شود که این با توجه به سلطنتی بودن

ارابه قابل توجیه است .

تصویر شماره  : 23نقش برج سته از سنگ مرمر از کاخ شمالی آشوربانیپال در نینوا که پادشاه درون ارابه در حال شکار شیر است .بلندی  162سانتی متر  ،موزه بریتانیا لندن
تصویر شماره  :32نقشی از یکی از کاخهای آشور بانیپال که او را در برابر اسرا نشان میدهد(Gadd, 1335, plate IX) .

فصل پنجم  :سیر تحول ارابه در تمدنهای هخامنشی  ،لیدی و لیبی و نیز گنجینه جیحون ،دراواسط هزاره اول قبل از میالد:
 -4-1ارابه های هخامنشی:
-4-1-1ارابه های هخامنشی در تخت جمشید در میان نقوش برجسته کاخ آپادانا:
در قسمت شمالی پلکان شرقی آپادانا ،در دو ردیف پایین ،اشراف زادگان و صاحب منصبان عالی رتبه و در قسمت باال دو ارابه
مجلل دیده می شود .نخستین ارابه را متعلق به شاه و دومین ارابه را متعلق به ولیعهد می دانند(.کوخ()142: 1304،تصاویر شماره
 31و  )32این دو ارابه به لحاظ ساختاری و فنی کامالً مشابه یکدیگر هستند و تفاوت آن ها تنها در نوع تزیینات انجام شده بر
روی آن دو است .این ارابه ها دارای چرخ هایی با دوازده پره هستند .ضخامت پره ها نسبتاً کم و ظریف بوده و حلقه بیرونی چرخ
دارای آج و دندانه های ریزی است .این فرم چرخ ها بسیار شبیه چرخ های امروزی است و احتماالً بیشتر قسمت های آن فلزی
بوده است .در قسمت مرکزی حلقه چرخ ،تصویر انسانی دیده می شود که دست هایش را بر روی سینه قرار داده و قسمت تحتانی
بدنش به خطی مستقیم منتهی می شود .اتاقک این ارابه بر روی محور قرار گرفته و دارای دو حاشیه تزیینی بر دیواره بیرونی
اتاقک ارابه می باشد .در حاشیه بیرونی نقشی از تصویر شیران را می بینیم .در حاشیه درونی نیز طرحی از لوزی های متقاطع
ترسیم شده است .مالبند این ارابه تقریباً به صورت مستقیم و با دو شاخه که با انحنای بسیار کمی از محور دو چرخ ارابه و زیر
اتاقک آن به دو اسب بسته شده است .افسار اسب ها از لگام ،با گذشتن از حلقه ای در پشت گردن اسب ،به دست راکب و سپس
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به قسمت فوقانی اتاقک ارابه متصل می شود .همچنین دستگیره ای حلقه دار در لبه عقبی هر یک از ارابه ها تعبیه شده است و از

آن بندی دوال آویخته شده که برای سهولت در باال رفتن از ارابه استفاده می شده است.

ا ین دو ارابه از جمله ارابه های هخامنشی است که در هخامنشی بودن آن شکی نیست و شاید بتوان آن ها را اوج هنر ارابه سازی
در این دوره دانست و یک پایه مقایسه ای برای مطالعه ارابه های این دوره به حساب می آید.

تصاویر شماره  31و  : 32ارابه های هخامنشی در تخت جمشید در میان نقوش برجسته کاخ آپادانا سمت راست ارابه شاه و سمت چپ ارابه ولیعهد(معطوفی)122،1302،

 -4-1-2نقش ارابه شاهی هخامنشی بر مهر داریوش:
بر روی مهر داریوش بزرگ که در مصر کشف شده است ،نقش ارابه هخامنشی دیده می شود .این ارابه دارای چرخ هایی هشت
پره است .انتهای اتاقک ارابه نیز بر روی محور چرخ قرار گرفته است( .تصویرشماره  ) 2چرخ ارابه به ظرافت چرخ ارابه شاهی
منقوش در پلکان آپادانا نیست و تعداد پره های آن نیز کمتر از آن است .حلقه بیرونی چرخ ارابه دارای آج یا دندانه هایی است که
در ارابه شاهی تخت جمشید نیز بود .حیوانی که ارابه را می کشد خیلی کوچکتر از ارابه است .اگر ظرافت کمتر این ارابه را در
نتیجه محدودیت های ایجاد نقش بر روی یک مهر استوانه ای بدانیم می توان بین این ارابه با ارابه های تخت جمشید شباهتی
برقرار کرد که در برخی جزییات با هم متفاوت هستند .در واقع این دو نمونه ارابه بیانگر نوع ارابه های شاهی هخامنشی هستند .

-4-2ارابه های هیئت لیبی و لیدی:
بر دیواره جنوبی پلکان شرقی 23 ،گروه نمایندگی نقش شده اند که از میان آن ها دو هیئت حامل ارابه هستند .یکی از این
هیئت ها منسوب به لیبی و دیگری لیدیه است(.سامی )162-167، 1303،
لیدیه :هیئت لیدیه شامل شش نفر هستند و ارابه ای که به همراه می آورند کامالً مشابه ارابه های شاهی هخامنشی است
که توصیف آن بیان شد .تنها تفاوت این ارابه با ارابه های شاهی هخامنشی ،در این است که فاقد تزیینات است .بر روی حلقه
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مرکزی این ارابه به مانند ارابه شاهی ،نقش یک انسان که دست به سینه ایستاده و پاهایش به خطی عمود ختم شده نیز دیده می
شود .این مسئله بسیار جالب توجه است زیرا این نقش را بر روی ارابه های هیئت لیبی نیز دیده نمیشود(.تصویر شماره ) 33
در نقش دیگری از تخت جمشید ،ارابه هیئت لیبی مشابه لیدی ها دیده میشود و تنها تفاوت ان در فرم اتاقک ارابه و نقش روی
چرخ آن است .که به نظر می رسد فاقد نقش آدمک ارابه لیدیه و ارابه های شاهنشاهی هخامنشی باشد.

تصویر شماره  :33سنگ نگاره ای از تخت جمشید

-4-3گنجینه جیحون:
یکی از گنجینه هایی که منسوب به هخامنشیان می دانند ،گنجینه جیحون است .از مهمترین یافته های این گنجینه ،مدل
طالیی از یک ارابه است که توسط چهار اسب کشیده می شود(.تصویرشماره )3ارابه ای ساخته شده در موزه بریتانیا نگهداری می
شود .این ارابه ،به طول 1070سانتیمتر ،که در کنار رود آمودریا ودر تاجیکستان پیدا شده است.در درون ارابه جایگاه نشستنی
برای شخصی که جامه بلند تری به تن دارد ،تهیه شده .در جلوی ارابه که شکل ذوزنقه دارد (به صورت نا آشنایی بخش باالیی
طوالنی تر از بخش پایینی است)  .این ارابه علی رغم برخی شباهاتی که با ارابه های شاهی تخت جمشید دارد تفاوت های
آشکاری نیز با آن دارد .از جمله این تفاوت ها می توان به تعداد پره های چرخ ارابه اشاره کرد که در این نمونه هشت پره دارد
ولی در ارابه تخت جمشید دوازده پره است .چرخ این ارابه تا باالی دیواره اتاقک ارابه بیرون آمده است در حالی که در تخت
جمشید تا ارتفاع نیمی از بدنه اتاقک باال می آمد .ضخامت حلقه بیرونی چرخ و قطر پره های این چرخ نیز کمتر از نمونه های
تخت جمشید است .نحوه اتصال مالبند نیز متفاوت است زیرا مالبند در باالی سر اسب ها قرار گرفته است .به طور کلی این نمونه
متفاوت از نمونه هایی است که ما تاکنون از ارابه های هخامنشی در تخت جمشید و سایر نقاط ارائه کردیم .این تفاوت به دالیل
متعددی از جمله سعی سازنده در سبک سازی آن و یا تأثیر سبک های محلی بر آن باشد.
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نتیجه گیری
آن گونه که ذکر شد ارابه ها در طی زمان سیر تحولی را پشت سر گذاشته اند .به نظر می رسد نخستین ارابه ها در منطقه بین
النهرین شکل گرفته اند .البته تا قبل از این ارابه هایی بدون چرخ وجود داشته است.
نمونه های اولیه در هزاره سوم ق م دارای چرخ های توپر و سنگینی بوده اند .به مرور این چرخ ها ابتدا به صورت چرخ هایی توپر
متشکل از سه تکه و سپس چرخ هایی پره دار در می آیند.
تعداد پره های چرخ ابتدا چهار پره بود و به مرور زمان زیاد شد .البته این به این معنا نیست که مثالً وقتی چرخ های هشت پر
شکل گرفت ،چرخ های شش پر یا چهار پر برای همیشه از میان رفت ،بلکه این نمونه چرخ ها نیز در کنار چرخ های هشت پر وجود
داشتند .
با توسعه صنعت فلزکاری و پیدایش فلزات مختلف ،از فلز نیز در ساخت چرخ های ارابه استفاده شد .در ابتدا این فلز به صورت
محدود و یکه قطعه چند پر در مرکز حلقه چرخ قرار می گرفت و پره ها که جنسی از چوب داشتند درون آن قرار می گرفتند .در
ادامه به نظر می رسد قسمت زیادی از ارابه توسط فلزات از جمله آهن ساخته می شده است.
در هزاره دوم قبل از میالد در مصر و هیتیت ارابه هایی سبک با  6-5پره شکل گرفت ولی اواخر هزاره دوم تا پایان دولت ایالمی
ارابه هایی با دوازده تا بیست و شش پره که چرخهای بزرگی هم داشتند بوجود آمد و دارای سرعت و قابلیت حمل بار بیشتری
بودند  ،چیزی که حتی در دوره آشور نو مشاهده نگردید.
مالبند های صاف اولیه به انواع قوس دار آن تبدیل شد و در هزاره اول ق م در آشور  ،ایالم  ،اوراتو  ،مانا و هخامنشی بجهت
باال بردن توان حیوانات بارکش آن را بر شانه های حیوانات قرار دادند.
با روی کار آمدن هخامنشیان به عنوان یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان ،شاهد شکل گیری ارابه هایی با کیفیت بسیار
باالیی هستیم .هخامنشیان با توجه به قلمر وسیع تحت حکومت خود ،توانستند ،همان گونه که از تلفیق هنر اقوام مختلف ،هنری
پیشرفته و مخصوص به خود را شکل دهند ،در ساخت ارابه نیز به لحاظ فنی توانستند به این موفقیت دست پیداکنند.
تشکر و قدر دانی
در این راستا ازآقای دکتر فرشید ایروانی قدیم  ،مدیرگروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان که در ارایه دیدگاهی منطقی در نقد
منصفانه هر کدام از تمدنهای شکل گرفته در مناطق بین النهرین  ،ایران  ،مصر باستان و آناتولی و نیز رفع ایرادات مقاله اینجانب را
یاری نمودند ،نهایت سپاس و قدردانی را دارم.
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فهرست منابع فارسی
پارو ،آندره; سومر و اکد (هنر بین النهرین از آغاز تا قرن  21قبل از میالد)  ،مترجمین دکترمحمدرحیم صراف و دکتر منیژه ابکائی خاوری ،چاپ اول زمستان  ، 1331تهران :انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
پاتس ،دنیل تی; باستان شناسی ایالم ،ترجمه زهرا باستی ،چاپ اول بهار  ،1340تهران :انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانیدانشگاه ها (سمت)
پیوتروفسکی ،بوریس &خطیب شهیدی ،حمید ،تمدن اورارتو ،چاپ اول  ،1303تهران :انتشارات سازمان میراث فرهنگیدایسون ،رابرت هنری ،کاوش در حسنلو ،مترجمان علی صدرایی و صمد علیون ،چاپ اول  ،1307تهران :انتشارات گنجینه رحمتی  ،مسعود  ،مقاله سیر تحول ارابه های هخامنشی 1331، کخ ،هاید ماری ،از زبان داریوش ،ترجمه دکتر پرویز اذکایی ،چاپ دوم  ،1304تهران :نشر کارنگگدار،آندره ; هنر ایران ،ترجمه دکتر بهروز حبیبی ،چاپ سوم ، 1377تهران  :انتشارات دانشگاه شهید بهشتیگیرشمن ،رمان ،هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی ،ترجمه دکتر عیسی بهنام ،چاپ دوم  ،1371تهران :انتشارات علمی و فرهنگی مارکوس ،میشل ای ،مهرهای حسنلو ،مترجمان علی صدرایی و صمد علیون ،چاپ اول  ،1307تهران :انتشارات گنجینه مجیدزاده ،یوسف ،تاریخ و تمدن بین النهرین ،جلد سوم ،هنر و معماری ،چاپ اول  ،1302تهران :نشر مرکز دانشگاهی -معطوفی  ،اسداهلل  ،تاریخ چهار هزار ساله ایران  ،چاپ اول  ،1302 ،نشر ایمان  ،تهران
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