ساختارارتش و شیوهی نربد
درعرصاشڪانیان
اسماعیل نساجی زواره

اشاره

سلسلهی «پارتیان» پس از مادها و هخامنشیان ،سومین
امپراتوری آریایی است که نام آنان اولینبار در متون قرن هفتم
ق.م در سالنگاریهای آشوریان آمده است [ورستاندیک،
 .]14 :1386پارت در کتیبهی داریوش اول «پَ ْرث َ َو»  1نامیده
شده است .این سلسله به مدت  476سال ( 250ق.م تا 226
میالدی) بر ایران حکومت کردند [صفا.]21 :1356 ،
در زمان این دولت بود که ارتش توانمندش بساط بیداد
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سلوکیان (آخرین بازماندگان اسکندر) را برچید و سرزمین
ایران از شر استیالی بیگانگان رهایی یافت.
مرزداران سلحشور و ارتش مقتدر پارتی که سوارهنظام آن
در جهان مشهور بود ،توانست با دولت بزرگ و نیرومند روم
برابری کند و مدت  300سال رومیهای جسور را در آنسوی
رود فرات زمینگیر سازد و به هوسهای جهانگشایانهی آنان
پایان بخشد .در این نوشتار ،به بیان شیوههای نبرد اشکانیان

پرداخته ایم.
گرچه پیرامون ترکیب و کارکردهای ارتش اشکانی مانند
ارتش هخامنشی ،مدارک زیادی در دست نیست ،اما براساس
شرحی که مورخان معتبر از رشادت ،چاالکی و مهارت سربازان
این سلسله در حمله و تیراندازی ذکر کردهاند ،میتوان گفت
که پادشاهان اشکانی ،طی پنج قرن ،پیروزیهای درخشان
خود را مرهون مانورهای برقآسا و دالوریهای سپاه خود
میدانند و شهرت و افتخار تاریخی سواران ایران ،در واقع از
همین دوره آغاز میشود.

رضورت تشکیل ارتش

نیروهای نظامی در گذشته عامل اصلی بهقدرت رسیدن
گروهی خاص در هر کشور بودند .مهمترین وظیفهی آنان،
حمایت از خاندان پادشاه در مقابل تهدیدات و خطرات بود.
بهعبارت دیگر ،مشروعیت دستگاه حکومتی به قدرت سیاسی
و نظامی ارتش بستگی داشت [ازغندی.]50 :1374 ،
حکومت اشکانی برخالف سایر حکومتهای ایرانی قبل
از خود ،همچون هخامنشیان و سلوکیان که بر سازمان و
منظمی
تشکیالت منظمی متکی بودند ،دارای سپاه
مرکز بود.
نبود و سازمان ارتش آن دارای ضعف
حفظ
اما از آنجایی که این سلسله به
سرزمینهای ایران اهمیت زیادی
میدادند ،برای غلبه بر رقبای
قدرتمند خود ،تشکیل ارتشی منظم و
کارامد را امری ضروری میدانستند .بنابراین
مقاومت این دولت در برابر حمالت
سکاها  ،2مبارزه با رومیان و طرد
سلوکیان از سرزمین ایران ،وجود
ارتشی قدرتمند را که حامی
خاندان سلطنتی و عاملی
برای سرکوب شورشیان
باشد ،میطلبید [راوندی،
.]619 :1384

سازمان ارتش

مورخــان در آثــار خود به
اواخــر دورهی تاریــخ پــارت

و جنگهــای آنــان با رومیان توجــه دارند و دربــارهی آغاز
تاریخ اشــکانی اطالعاتــی در منابع نیســت .مؤلفان رومی نیز
به شــیوهای غیــر اصولــی و نامنظم ،اطالعاتــی دربارهی نوع
سازماندهی ،تســلیحات و فنون جنگی ارائه دادهاند .بنابراین،
برای معرفی روشــمند و اصولی نیروهای مســلح پارتیان ،این
شــیوه کافی نیســت .به هرحال ،مسئلهی بســیار مهم ،ترکیب
اجتماعی ارتش اشــکانی اســت که دارای ساختار فئودالی بود
[ ُولســکی.]114-116 :1386 ،
در نبردها ،سپاه این سلسله از سربازانی تشکیل میشد
که زیردست آزادگان و فرمانروایان محلی بودند و برای
سوارکاری و تیراندازی تربیت میشدند .آنان بیشتر به
فرمانروایان محلی خود وفادار بودند تا به پادشاه .لذا این
جوهر فئودالی و نداشتن نظام فرماندهی متمرکز ،در نبرد با
رومیان بسیار تأثیرگذار بود .عدهای از مورخان ،این شیوهی
سازماندهی را بهخاطر پیشینهی تاریخی و زندگی قبیلهای و
دشتنشینی اشکانیان میدانند [ .]http//fa.wikipedia.org

سوار هنظام

وسعت قلمرو اشکانیان و موقعیت جغرافیایی آن ،وجود
نیرویی را برای واکنش سریع در مقابل دشمنان ایجاب
میکرد .از اینرو ،بخش «سوارهنظام» همانند دورههای قبل
شکل گرفت .سوارهنظام اصلیترین قسمت
ارتش اشکانی را تشکیل میداد و
این دسته خود از دو
قسمت تشکیل میشد:
سوارهنظام سبک اسلحه
و سوارهنظام سنگین
اسلحه [کالج:1350 ،
.]85
سبک
سواران
اسلحه که بدنهی اصلی
سپاه سوارهنظام را تشکیل
میدادند ،فقط به تیروکمان
مجهز بودند و از زره و
کالهخود استفاده میکردند
[بویل .]153 :1368 ،این رسته
مخصوص تیراندازی تربیت و تجهیز
دورهی یازدهم ،شمارهي،1پاییز 1388

23

میشدند .به همین علت ،چستوچاالک بودند و پیش از
آنکه دشمنان در مقام دفاع برآیند ،آنان را زیر باران تیر
میگرفتند و با جنگ و گریز خسته میکردند [راوندی:1384 ،
 .]630این سواران آنقدر در تیراندازی مهارت داشتند که از
دور میجنگیدند و تیرهای آنان به هدف اصابت میکرد.
زبردستیشان در تیراندازی به حدی بود که موقع تاخت،
به چابکی روی زین برمیگشتند و بهطور قیقاج  3تیراندازی

میکردند .با این حالت ،تیرشان کمتر به خطا میرفت.
سواران سبک اسلحه چنان در میدان کارزار از خود هنرمندی
نشان میدادند که حتی در اشعار هوراس 4تعریف و تمجید
می شدند.
در ابتدای جنگ ،رستههای سوار سبک اسلحه از هر
طرف به دشمن حمله میبردند .تیرهای خود را به شدت
به سوی دشمن پرتاب میکردند و تلفات زیادی به او وارد
میساختند .اگر دشمن به حمله مبادرت میکرد ،آنان از
درآویختن و مبارزهی تنبهتن پرهیز میکردند و به سرعت
عقبنشینی میکردند؛ ولی در عین حال ،دست از تیراندازی
و اذیت دشمن برنمیداشتند .بنا به گفتهی برخی از مورخان،
کار دیگر این سواران ،بلند کردن گرد و خاک بود تا دشمن
قادر به تشخیص میزان آمادگی و یا سمت عقبنشینی آنان
نشود [ .]http.eyiran.belogfa.com
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رستهی دیگر سوارهنظام ارتش اشکانی ،سوارهنظام
5
سنگیناسحله بود .یونانیان ،افراد این رسته را «کاتافراکتس»
مینامیدند که بهعنوان نیروی ضربت وارد کارزار میشدند و
با نیزه به دشمن حمله میکردند؛ بهطوری که آرایش دشمن
را بههم میریختند و باعث شکست او میشدند [ولسکی،
 .]148 :1386ساختار سواران این رسته ،تقلیدی از ساختار
سواران سنگیناسلحهی هخامنشی و سلوکی بود؛ بهطوریکه
ساسانیان هم از آنان تقلید میکردند.
سواران سنگین اسلحه ،فاقد نرمش و انعطاف بودند.
زرهپوشان این گروه ،زرهی بر تن میکردند که تمام بدن آنان
را میپوشانید؛ بهطوری که هیچ قسمتی از بدن سرباز دیده
نمیشد .این اولینبار بود که چنین زرهی در دنیا اختراع شده
بود و حتی کهنهکارترین جنگجویان رومی در تمام سوابق
خود چنین زرهی ندیده بودند [ http:lotuseu ploration.
.]belogfa.com
همانطور که اشاره شد ،افراد سوارهنظام سنگیناسلحه،
عامل ضربت و جنگ بودند و از میان «آزادگان» انتخاب
میشدند [دیاکونف .]74 :1351 ،اسلحهی تدافعی آنان
عبارت بود از :جوشن چرمی بلندی که تا زانو میرسید و
روی آن قطعاتی از آهن و پوالد میدوختند .کالهخود فلزی
آنان طوری بود که تا پشت گردن و قسمتی از صورت را

میدادند .به استناد اطالعات بهدست آمده ،این رسته از ارتش
در جنگها نقش مهمی نداشتند و افراد آن غالب ًا در عقب
جبهه به حفظ و حراست اردو مشغول بودند [راوندی:1384 ،
.]630
پیادهنظام اشکانی جهت پیکار با دشمنان ،در کوهستانها،
درهها ،صخرهها و مناطق صعبالعبور مستقر میشدند و
وظیفهی آنان حفظ حراست از مراکز نظامی ،پادگانها و
مکانهای نگهداری تسلیحات بود [خدادادیان.]287 :1379 ،

سپاه ویژه

حفظ میکرد .شلوار چرمی تا روی پا میپوشیدند و اسبان
خود را با پوششی از چرم شتر میپوشاندند که روی آنها
قطعاتی از آهن و پوالد به شکل پر مرغ دوخته شده بود و
تمام این قطعات صیقلی و براق بود .این نوع سالح ،ابتکار
خود اشکانیان بود و توسعه و تشکیل آن در اولین دورهی
حکومت این سلسله به اتمام رسیده بود [ولسکی:1386 ،
.]115
اسلحهی تعرضی این سواران عبارت بود از :یک نیزهی
خیلی محکم که طول آن به دو متر میرسید و قدرت
بازوی سوار در نیزهزنی به اندازهای بود که غالب ًا با
یک ضربت دو نفر را بههم میدوخت؛ بهعالوه ،یک
شمشیر کوتاه دولبه با یک کارد به کمر میآویختند
که در مبارزهی تنبهتن استفاده میشد [http.eyiran.
 .]belogfa.comبهتدریج ،سواران سنگیناسلحهی پارتی
زبانزد مردم آن روزگار شدند و مؤثرترین نیروی کارزار در
نبردهای آسیایی بهشمار آمدند [خدادادیان.]287 :1379 ،

این سپاه بیشترین وظیفهاش حفاظت از جان پادشاه،
درباریان و تأسیسات درباری و دولتی بود و توان پیکار با
دشمنان را به اندازهی سپاه سوارهنظام نداشت؛ لذا هیچگاه
وارد میدان رزم نمیشد .وظیفهی سپاه ویژه این بود که
اشکانی شخص ًا داخل
وقتی پادشاهان و سران سپاه

پیادهنظام

واحد دیگر تشکیالت ارتش در دورهی
اشکانی ،رستهی پیادهنظام بود .سپاه پیاده از لحاظ
مقام و موقعیت ،بعد از سوارهنظام قرار داشت و
تعداد افراد آن را بیشتر بردگان و روستاییان تشکیل
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تمام تیراندازی میکردند و عجیب اینکه هنگام عقبنشینی،
تیرهای آنان غالب ًا به هدف میخورد و سوارهنظام دشمن را به
حیرت میانداخت [راوندی.]630 :1384 ،

پرچم

پرچم مظهر حاکمیت یک دولت و نماد عظمت ارتش
آن است .با اقتدار و عظمتی که در ارتش اشکانی سراغ
داریم ،نمیتوان گفت که آنان فاقد پرچم بودهاند .سپاه دولت
اشکانی مانند سایر ارتشها ،برای برقراری نظم و ایجاد شور
و هیجان در میان سربازان ،از پرچم استفاده میکرد و در
پهنههای کارزار آن را به دست فردی ورزیده و نیرومند
میسپرد و سربازانی چستوچاالک از آن دفاع میکردند .در

گیرودار جنگ میشدند ،از آنان مراقبت میکردند [همان،
ص .]288

اسبان پارتی

یکی از مهمترین تجهیزات جنگی در دورهی اشکانیان،
اسب بود .اسبهایی که پارتیان پرورش میدادند ،از بهترین
اسبان زمان خود و مایهی رشک دیگران بودند؛ بهظوری
که چینیها نسبتبه اسبان این سلسله حسد میبردند.
این حیوانات تیزرو دارای سینههای فراخ ،ریههای قوی و
تواناییهایی قابل بودند که فقط بهصورت چهارنعل حرکت
میکردند [ورستاندیک.]35 :1386 ،
اسب در «نسا» ،نخستین پایتخت اشکانیان و مناطق
همجوار آن پرورش داده میشد و از چنان قدرت ،چاالکی
و هوشیاری برخوردار بود که خود اشکانیان بخش بزرگی از
پیروزیهای خویش را مدیون این حیوان میدانستند .به همین
دلیل ،در جبهههای جنگ از اسب با دقت فراوان مراقبت و
محافظت میشد .پوشش دفاعی اسبان جنگی در برابر تیر
دشمنان و مصون نگهداشتن آنها در برابر آسیبهای احتمالی،
«برگستوان»  6نام داشت .برگستوان از صفحات چرمی ضخیم
درست میشد و گاهی بهصورت زرههای زنجیری بود .لذا آن
را به پیشانی ،ران و جاهای دیگر جانور که در معرض اصابت
میتوانست قرار بگیرد ،میبستند [خدادادیان.]287 :1379 ،
سواران سبکاسلحه ،روی اسب ضمن تاختن با دقت
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نبردهای باستانی ،همواره کوشش فرماندهان پارتی بر این بود
که پرچم را افراشته نگه دارند و جنگجویان را با دیدن آن
نیرو و پایمردی بخشند.
کاوشهــای تاریخی نشــان میدهد ،اشــکانیان پرچمهای
ابریشــمین زیبایی داشــتهاند .نقش درفش این سلسله ،اژدها،
خورشــید ،اســب و خوشــه بوده و گاهی ماننــد رومیها ،در
ســاخت آن تصویر عقابی دوســر بــه کار میبردنــد و گاهی
همچــون بابلیان ماه و ســتاره را .معروفتریــن پرچم دولت
اشــکانی «درفش اژدها» نام داشت که معرف بزرگترین یگان
ارتش پارتی بوده اســت [بختورتاش 1384 :هـ .ق.]119 :

روحیات رزمی رسبازان

سربازان اشکانی از لحاظ زندگی خیلی ساده و قانع بودند.
در سواری و تحمل سختیهای جنگ بهحدی پرطاقت بودند
که مایهی حیرت رومیها شدند .پارتها از جنگهای شبانه
پرهیز میکردند و همینکه هوا تاریک میشد ،از مبارزه دست
میکشیدند و در مسافتی خیلی دور از دسترس دشمن اردو
میزدند .زیرا از یکطرف به خندقکنی و استحکام اردوگاه
خود عادت نداشتند و از طرف دیگر ،چون به اسبان خود
خیلی عالقهمند بودند ،الزم میدانستند که شبها به آن ها
استراحت دهند [ .]www.iran-goftogoo.com
سربازان این سلسله ،هیچگاه از سالحهایشان جدا
نمیشدند .حتی در مهمانیها و زمانی که در جنگ یا شکار
نبودند ،وظیفهی خود میدانستند که سراپا مجهز باشند تا در
صورت لزوم بتوانند در مقابل تهاجم ناگهانی دشمن واکنش

نشان دهند [ورستاندیک.]35 :1386 ،
در جنگ ،از ارابهها و گردونههای دورهی هخامنشیان
در ارتش این دوره اثری دیده نمیشود .پارتها در فصل
زمستان مایل به جنگ نبودند .بعضی از مورخان تصور
میکنند ،چون مهارت آنان بیشتر در تیراندازی بود و در
فصل زمستان بهعلت رطوبت هوا زه کمانها سست میشد،
تیرهای سربازان کاری نبود ،ولی بیشتر آنان بر این عقیده
بودند که چون تأمین علوفهی اسبان در زمستان سخت است
و این حیوانات به خاطر کمی علف ناتوان و بیپا میشدند،
از اینرو تا حد امکان در این فصل از جنگ پرهیز میکردند
[ .]www.iran-goftogoo.com

سربازان اشکانی پیش از آغاز جنگ ،تمرینهای الزم را
بهاجرا درمیآوردند و با روحیهای شاد به جبهههای جنگ
میرفتند .آنان به دشمنی که در حال خوردن یا آشامیدن بود،
حمله نمیکردند و بر این باور بودند که پس از آنکه دشمن
سیر شد ،باید به او حمله کرد؛ زیرا انسان سیر راحتتر
مغلوب میشود ،ولی انسان گرسنه پرخاشگر است .سربازان
و نظامیان اشکانی حق نداشتند که به زیور و زینتآالت
نظامیان دشمن چشمطمع بدوزند.
پارتیان مرگ در بستر را ننگ و کشته شدن در میدان جنگ
را افتخاری بزرگ برای خود میدانستند .آنان میکوشیدند که
میدان مصاف و جبهههای پیکار با دشمن را در محلی که
چشمههای آب در تیررس و نزدیکیشان بود ،انتخاب کنند
تا در جنگ فرسایشی و طوالنی ،مشکل بیآبی ،سربازان و
اسبان را از پای درنیاورد.
آنان به هنگام جنگ ،شماری از اجساد دشمن را به داخل
روستاها و شهرها آورده بودند و به تبلیغ در زمینهی شکست
دشمن و پیروزیهای خود میپرداختند .به این روش ،از
کمکهای مردم بهرهمند میشدند .مردم هم نیروی انسانی و
آذوقه را در اختیار آنان قرار میدادند .بدینترتیب ،در یک
نتیجهگیری و ارزیابی کوتاه میتوان چنین استنباط کرد که در
دورهای از تاریخ ایران باستان که اشکانیان زمام امور را در
دست داشتند ،سپاهیان پارتی با ازخودگذشتگیها و استفاده
از آداب جنگی ،بیشترین پیروزیها را برای این سرزمین و
مردم ایران بهارمغان آوردند [خدادادیان.]290-291 :1379 ،
پارتیها جنگ را با فریاد و حمله شروع میکردند و صدای
طبل و دهل آنان مانند غرش رعد به همهجا میپیچید .یکی

دیگر از شیوههای نبرد آنان این بود که سپاه دشمن را به داخل
کشور میکشاندند ،همچنان عقبنشینی میکردند ،آذوقه را
از بین میبردند و چاههای آب را پر از خاک میکردند .آنگاه
مردم محل را علیه دشمن میشوراندند تا سرانجام آنها را
شکست میدادند [ .]http:/daneshname.roshd.ir
* دبیر تاریخ ،زواره اصفهان
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