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 ارتش ھخامنشي

غالمحسین مقتدر: نویسنده   

پیش از میالد كوكب سعادت كورش بزرگ سردودمان ھخامنش از افق كشور پارس طالع شد و در پرتو فروغ درخشان  ۵۵۶مقارن سال 
ي ارتش ایران نیز در ھمان وقت  شالوده. مان چشم روزگار نظیر آن را ندیده بودوجود او امپراطوري با شكوھي تشكیل گردید كھ تا آن ز

بھ دست تواناي آن شاھنشاه بزرگ ریختھ شد و در اثر فداكاري و جان بازي ھمان ارتش بود كھ حدود و ثغور كشور پھناور او ھمواره 
 . در طول چند قرن از تجاوز بیگانگان محفوظ ماند

  سپاه پیاده 

ي اصلي ارتش پیاده بود  نگار یوناني، موقعي كھ كورش بزرگ فرماندھي ارتش پارس را بھ عھده گرفت، رستھ بنا بھ گفتھ گزنفون، تاریخ
كورش براي ایجاد و تقویت روح جنگاوري، بھ سي . تر براي رزم از دور بار آمده و بھ تیر و كمان و زوبین و فالخن مسلح بود كھ بیش

ایي بودند، دستور دادند اسلحھ  ازان پارسي كھ مطابق اصول تربیت كشور پارس داراي خصایل سپاھیگري برجستھھزار نفر از سرب
  . خودشان را بھ نیزه و شمشیر تبدیل كنند و بھ مبارزه از نزدیك و رزم تن بھ تن خو بگیرند

نیزه بلند، یك شمشیر یا تبرزین بود كھ با دست  مي خواندند و سالح اصلي ایشان عبارت از یك» پیادگان سنگین اسلحھ«آن رستھ را 
. بستند گرفتند و بھ سینھ خود ھم جوشن مي ي محكم بافتھ شده بود و در دست چپ مي راست بھ كار مي بردند و یك سپر كوچك كھ از تركھ

  . رفتند ي امدادي بھ كار ميسایر افراد پیاده بھ تیر وكمان یا فالخن و زوبین مسلح بودند كھ در میدان رزم بھ عنوان دستھ ھا

  

  سواره نظام 

تشخیص داد كھ » پتریوم « بنا بھ گفتھ گزنفون، كورش در مدت اقامت در دربار ماد و در نخستین برخورد با سوارھاي لیدي در نبرد 
اند، بھ ھمین جھت تعداد سوارھاي پارسي  ارس نسبت بھ سوارھاي مادي و بھ خصوص سوار نظام معروف لیدي خیلي ضعیفسواران پ

را از دو ھزار نفر بھ ده ھزار نفر رسانید و براي تشویق و ترغیب جوانان بھ سواري و سواركاري، مقرر داشت ھر كسي كھ از دولت 
د و بھ مركب خود مأنوس و عالقمند بشود و در حسن نگاھداري آن از جان و دل بكوشد و اسب مي گیرد باید ھمیشھ سواره حركت كن

  . شد ھا بھ آنان اعطاء مي براي سواركاران خوب امتیازھا و جوایزي قائل گردید كھ در مسابقھ
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  دار  ھاي داس ارابھ

ساختند و بھ كار  مي »ھا تروایي«بنا بھ روایت گزنفون تا زمان كورش بزرگ ارابھ ھاي جنگي معمول آن دوره را مطابق مرسوم 
ھا دستور داد  كورش در ضمن آزمایش آن. ھاي آسیایي معمول شده بود ھا و سایر ملت ھا و آشوري ھا بین مادي انداختند و این نوع ارابھ مي

ھاي قدیمي  بھھا را درازتر از ارا ھا را محكم تر و محور آن ھاي آن ارابھ چرخ. تر باشد ارابھ ھاي جدیدي بسازند كھ براي جنگ مناسب
  . ھا بھتر جلوگیري شود ھا و واژگون شدن ارابھ گرفتند تا از خطر خرد شدن چرخ

رسید تا او  ھاي راننده مي شد كھ بلندي آن فقط تا محاذي آرنج ي ارابھ از چوب خیلي محكم و بھ صورت برجكي ساختھ مي كرسي راننده
ھا دو داس  رو بھ پایین و درست در زیر آن» ارش«دو داس آھني بھ پھناي دو  در دو انتھاي محور چرخھا. ھا آزاد باشد در راندن اسب

  . شكافتند خوردند از ھم مي ھا بھ ھر چیزي كھ برمي ھا این داس دیگر رو بھ باال نصب كرده بودند كھ در موقع تاخت ارابھ

  

ھا در آرایش جنگي، جلو خط اول پیاده نظام بود  صد دستگاه تھیھ شد و بھ فرمان او محل این ارابھ ھاي جدید در زمان كورش سي از ارابھ
. و و باز كردن راه و ھموار ساختن خط سیر پیاده نظام حملھ بودھا تاختن بر روي صفوف دشمن و شكافتن آرایش ا و مأموریت اصلي آن

  . ساخت ھا ھر گونھ مقاومتي را در معبر خود متالشي مي ھجوم وحشت آور و برق آساي ارابھ

اسكندر  یعني آخرین نبرد داریوش سوم با» گوگمل « ھاي داسدار تا اواخر دوره ھخامنشیان در ارتش ایران معمول بوده و در نبرد  ارابھ
دار بسیار وحشت آور و  ي ارابھ ھاي داس حملھ« : دار وجود داشتھ و در این مورد دیودور مي گوید در اردوي ایران دویست ارابھ داس
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در بھ عالوه، در ھمین نبرد پنجاه فیل جنگي . »ایي تند و تیز بود كھ افراد پیاده مقدوني را بھ دو نیم مي كرد ھا بھ اندازه ھاي آن برش داس
ي مقدونیان گردیده است و از قرار معلوم استفاده از فیل در جنگ از موقع  اردوي داریوش سوم وجود داشتھ كھ موجب ھراس و واھمھ

  . تسلط ایران بھ حبشھ و آفریقاي شمالي و ھندوستان غربي در ارتش ایران معمول شده است

  ھا  گردونھ

ھاي چوبي بلند و چرخداري ساختند كھ ھریك  ھا یا برج ار خویش دستور داد گردونھدار، كورش بزرگ بھ ابتك ھاي داس عالوه بر اربھ
  . ھا بستھ مي شد؛ ھر برجي بھ چند خانھ تقسیم و در آن بیست تن كماندار قرار مي گرفتند داراي ھشت مال بند بود و ھشت گاومیش بھ آن

پشت سر خطوط پیاده نظام صف مي كشیدند تا چنان كھ در اثر شدت البتھ حركت این گردونھ ھا كند بود و در موقع جنگ مانند حصاري 
ھا، ھم مھاجم ناگھان زیر باران  فشار دشمن پیاده نظام خودي مجبور بھ عقب نشیني بشود بھ محض رسیدن بھ نزدیكي صف این ارابھ

بھ حملھ " ھا قادر بھ خودآرایي شود و بار دیگر بھھا افتاده و مجبور بھ توقف گردد و ھم پیاده نظام خودي در پناه ارا تیركمانداران ارابھ
  . مبادرت كند

ھا نیز فرماندھي  شدند و بعضي وقت ھا بھ طور كامل بر دشمن مسلط مي اي بود كھ كمانداران از باالي آن ھا بھ اندازه ارتفاع این گردونھ
  . باالي آن عملیات طرفین را زیر نظر مي گرفتشد و از  ھا سوار مي ي اوضاع صحنھ نبرد بھ یكي از این گردونھ براي مشاھده

  آرایش جنگي 

از روي » تمبره«ھاي مختلف در آن دوره آگاه شویم، آرایش جنگي قواي كورش را در نبرد  ي بھ كارگیري رستھ براي این كھ با شیوه
  : كنیم كتاب گزنفون بررسي مي

  . ي داسدار در یك خط صد ارابھ در جلوي جبھھ یك. ١

اي مركب از پانزده ھزار پیاده سنگین اسلحھ پارسي با آرایشي بھ عمق دوازده صف؛  ھا در خط اول گروه حملھ در پشت سر ارابھ. ٢
  . پھلوھاي این خط در ھر طرف با چھار ھزار سوار پارسي بھ عمق چھار صف پوشیده شده بود

  . باالي سر خط اول بھ مسافت نزدیك پرتاب كنند ھاي خود را از زوبین اندازان در خط دوم براي این كھ زوبین. ٣

  . كمانداران در خط سوم قرار گرفتھ بودند و تیرھاي خود را از باالي سر افراد خطوط جلو بھ مسافت دور مي انداختند. ۴

  . واحدھاي احتیاط كھ عبارت از نصف دیگر پیاده نظام سنگین اسلحھ بود، درخط چھارم قرار داشت. ۵

  . دادند ھا در یك صف قرار داشتھ و حصار محكم و متیني را تشكیل مي ھاي متحرك یا گردونھ ر این خطوط برجدر پشت س. ۶

بھ . ھاي لیدي مورد استفاده بود ھم ذكري مي كند كھ فقط براي رم دادن اسب» جماز«گزنفون در آرایش جنگي كورش از اسواران 
بود » عقاب زرین«مختلف ھر یك براي خود داشتند، پرچم فرماندھي ایران عبارت از ھاي  ھایي كھ قسمت ي گزنفون عالوه بر پرچم گفتھ

گزنفون اضافھ مي كند كھ در زمان او ھم پرچم پادشاھان ایران بھ ھمین صورت . ھاي افراشتھ بھ چوب بلندي نصب كرده بودند كھ با بال
  . بوده است

  سازمان نوین 

ھاي  ھاي ثابتي در پایتخت زمان داریوش اول ارتش ایران سازمان نویني پیدا كرد و پادگان مورخین یوناني براین عقیده ھستند كھ در
داریوش بزرگ ضمن اصالحاتي در سازمان كشوري ایران از . ھاي مرزي ایجاد شد مختلف و مركزھاي كشورھاي تابع ایران و قلعھ

ایي را بھ یك  ي نظامي تقسیم و فرماندھي ھر منطقھ ج منطقھلحاظ سازمان لشكري و گسترش نیروھاي انتظامي ، مملكت خود را بھ پن
  . سپھساالر تفویض نمود
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زادگان پارسي و مادي  در پایتخت اصلي ایران، كھ مقر پادشاه بود، گارد مخصوصي مركب از دو ھزار سوار و دوھزار پیاده از بزرگ
اسلحھ آنان عبارت از یك نیزه بلند، یك . ور حفاظت شاه بودندو شوشي تشكیل یافتھ بود كھ از حیث اسلحھ و ساز و برگ ممتاز و مأم

  . ھاي بلند سربازان یك گلولھ زرین یا سیمین نصب مي شد كمان دراز و یك تركش پر از تیر بود كھ در مواقع تشریفات، بھ نوك نیزه

سپاه «این عده را . ده ھنگ تقسیم مي شدي افراد آن بھ ده ھزار نفر مي رسید و بھ  داریوش سپاه مخصوص دیگري تشكیل داد كھ عده
درنگ كسان  شدند، بي مردند یا در جنگ كشتھ مي خواندند، زیرا ھیچ گاه از تعداد آن كاستھ نمي شد و بھ جاي كساني كھ مي مي» جاویدان

  . یگران بودندافراد این سپاه ھمگي رزم آزموده ودلیر و چاالك و در تیراندازي و سواري سرآمد د. گماشتند دیگري را مي

  

ھاي ثابتي براي حفظ امنیت و جلوگیري از تجاوز احتمالي ھمسایگان  در زمان داریوش، در مركز ھر یك از كشورھاي تابع ایران پادگان
ایراني مأمور مصر را ي پادگان  كرد، چنان كھ ھردوت عده ھا نسبت وسعت و اھمیت منطقھ تغییر مي عده افراد این پادگان. برقرار شد

  . بود» دژبان « ھاي ثابتي وجود داشت كھ ریاست آن با فرمانده قلعھ  ھاي سرحدي ھم پادگان در قلعھ. ھزارنفر ذكر مي كند ٢۴٠

ھاي  مھا اغلب تعلی ھا احضار مي شدند و این قسمت ھاي سوار و پیاده یي بود كھ در موقع جنگ از والیت ھا غیر از قسمت البتھ این پادگان
ھاي مختلف و بھ فرماندھي رؤساي محلي خودشان داخل ارتش  ھا و عادت ھاي گوناگون و زبان ھا و سالح نظامي مرتبي نداشتھ و لباس

ي بافتھ  نگار یوناني، این قبیل افراد گاھي فاقد زره و كاله خود و جوشن بودند و سپرھایشان از تركھ بھ گفتھ ھردوت، تاریخ. شاه مي شدند
  . ھایشان كوتاه بود ود و نیزهشده ب

ایي بھ سپاه  شاه پارس اھمیت فوق العاده: نویسد در این باب این طور مي» اكونومیكز « گزنفون در فصل چھارم كتاب خود موسوم بھ 
خن دار نگاه دارند ایي سوار و تیرانداز وفال دھند امر كرده است كھ عده بدین معني كھ بھ والیان ھر ایالت یا مردمي كھ خراج مي. دھد مي

  . ي این قوا براي حفظ امنیت و دفاع در مقابل دشمن متجاوز تا چھ اندازه الزم و ضروري است و بھ آنان بھ خصوصگوشزد كرده كھ تھیھ

كامل مسلح ھا دارد و این قواي مختلف و سپاھیان اجیر را كھ باید بھ طور  ھایي در قلعھ شاه سواي قواي مزبور، پادگان: دھد وي ادامھ مي
ھا كھ ھمیشھ باید سر پست خود حاضر باشند قسمتھایي ھم در میداني  در موقع سان غیر از پادگان قلعھ. بیند شاه ھمھ سالھ سان مي. باشند

در . كھ براي سان معین شده جمع مي شوند، واحدھایي كھ نزدیك مقر شاه ھستند از برابر فرستادگان مخصوص شاه مي گذرند
ھا مرتب باشند بھ سر كردگانشان درجھ و امتیاز مي دھند و برعكس بھ  از حیث اسلحھ و وسایل وبھ خصوص اسبھایي كھ  قسمت

كنند و كسان  تر این اشخاص را از كار بركنار مي سركردگاني كھ قسمت آنان نامرتب و بد باشد، كیفري سخت مقرر مي شود و بیش
  . دیگري را بھ جاي آنان مي گمارند

اند ولي چگونگي این  ھاي مختلف لشكري ھر كدام پرچمي مخصوص بھ خود داشتھ ت ھردوت و سایر مورخان، این گروهبر اساس روای
ھاي افراشتھ بر  اند كھ چنان كھ ذكر شد بھ شكل عقاب طالیي با بال ي پرچم فرماندھي سخن رانده اند و بیشتردرباره ھا را شرح نداده پرچم

  . یا روي گردونھ شاھي مي افراشتندباالي چوب بلندي نصب مي كردند 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

  نیروي دریایي 

ھاي مستعمرات یوناني آسیاي صغیر و  در زمان داریوش بزرگ، شاھنشاه ھخامنشي بھ فكر ایجاد نیروي دریایي افتاد و ابتدا از كشتي
ھایي ساختھ شد كھ مطابق  فور كشتيولي بعد بھ فرمان شاه در فینیقیھ و كاریھ و یونیھ و سواحل بوس. مردم مصر و فینیقیھ استفاده كرد

  . تر بوده است ھاي یوناني بزرگتر و سرعت سیرشان بیش ھاي ھردوت از كشتي نوشتھ

  : ھاي نیروي دریایي ھخامنشي بر سھ نوع بوده است بھ طور كلي كشتي

  . استكھ داراي سھ ردیف پارو زن در سھ طبقھ بوده و كشتي جنگي محسوب مي شده » تري روم«ھاي  كشتي -١

  . ھا و سوار نظام ھاي دراز مخصوص حمل و نقل اسب كشتي -٢

  . تر براي باركشي و حمل آذوقھ و وسایل اردویي ھاي كوچك كشتي -٣

  

ھا انتخاب  ھا و مادي ھا ھمیشھ از بین پارسي ھا بودند، ولي افسران آن ھا و یا مصري ھا و یوناني ھا اغلب از فنیقي ملوانان این كشتي
ھاي  تن بوده است، تعداد كشتي ١۵تا  ۵ھا بھ وزن امروز  ي مورخ مذكور بر مي آید، بارگیري این كشتي بطوري كھ از گفتھ. شدند مي

  . زمان خشایارشا چھار ھزار فروند ذكر كرده اندایران را در 

اند، چنان كھ در زمان  ھا بھ امر دریانوردي آشنایي داشتھ از روي اطالعاتي كھ مورخین مذكور بھ ما مي دھند معلوم مي شود كھ ایراني
یاي عمان و بحر احمر و از راه نیل بھ بھ یونان و ایتالیا و از ھند بھ در) دریاي اژه(داریوش دو گروه اكتشافي از سواحل بحرالجزایر 

  . دریاي مغرب فرستاده مي شود و در زمان خشایارشا گروھي براي كشف سواحل آفریقا مأمور مي شوند

تر  اند و ھمین موضوع بیش كرده ھا دیده مي شود از قواي مزدور و اجیر یوناني ھم استفاده مي در دوران ھخامنشیان در بعضي از جنگ
ھاي  ھاي كورش كوچك با اردشیر یا جنگ چنان كھ بعدھا در جنگ. در سستي انضباط و اختالل ارتش آن دوره ایران دخالت داشتھ است

  . داریوش سوم با اسكندر نتایج این كار بھ خوبي معلوم شد

  لباس و تداركات 

ھاي تابع ایران بھ شكل لباس  ھا و طایفھ ر ھر یك از ملتھاي افراد نظامي مختلف و د از نوشتھ ھاي مورخین یوناني بر مي آید كھ لباس
رسیده و روي آن كمربند یا شالي بستھ  معمول ھمان ملت یا طایفھ بوده است و بھ طور عموم عبارت از یك قباي دراز كھ تا پایین زانو مي

یا چند ) ھا پارسي(د مالیده و محكم و بھ شكل گرد كاله افراد بھ طور معمول از نم. مي شده و شلوار كھ تا ساق پاھا را مي پوشانیده است
  . بوده است) سكاھا ( یا دراز و نوك تیز ) ھا مادي(ترك 

بنابر آن چھ كھ ھردوت از اردو . در حملھ بھ دشمن نواختن كرنا و سرنا معمول بوده و ھنگام ھجوم تمام افراد با ھم ھراي مي كشیدند
ھا ھمراه بود، در طول راه  ھاي جنگي با عده عالوه بر آذوقھ و علیق چند روزه كھ در بنھ  tكشي خشایارشا بھ یونان تعریف مي كند 

ھا و نیز  ھاي موقتي و قایقي روي رودخانھ ھاي نظامي و پل تشكیل مراكز تداركاتي و تھیھ انبارھاي آذوقھ و علیق و ھمچنین ساختن جاده
  . متداول بوده است ھاي جنگل براي باز كردن راه عبور قشون ریختن درخت
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در آن دوره با حسن وجوه انجام مي یافتھ چنان كھ اردوكشي خشایارشا را بھ یونان بعدھا بھ » ركن چھارم « بنابراین، عملیات مربوط بھ 
 بھ طور كلي مورخین و فرماندھاني كھ از روي. اند خصوص از لحاظ امور مربوطھ بھ ركن چھارم مورد مطالعھ و تحقیق قرار داده

اند و  ھاي ھردوت پیرامون این قضیھ تحقیق و تعمق كرده اند، اردوكشي خشایارشا را بھ یونان از وقایع مھم تاریخ بھ شمار آورده گفتھ
  . ھمھ بر این عقیده ھستند كھ از لحاظ استراتژي از عملیات نظامي برجستھ و بي نظیر عھد قدیم است

  خبررساني و ارتباط 

ھا  ھا براي برقراري ارتباط بین ایالت ادشاھان ھخامنشي كھ از نظر نظامي شایان اھمیت است، یكي ساختن جادهاز كارھاي دیگر دوران پ
ھاي مختلف بھ جبھھ جنگ است كھ اغلب  ھا و ھمچنین براي سھولت نقل و انتقال نیروھاي نظامي از پادگان و مركز و بین خود آن

  . كنند ھا تعریف مي دهمورخان یوناني بھ خصوص ھردوت از خوبي این جا

ھا و  سواران زبردست كھ حكم ھاي بادپا و چابك ھاي متعدد شامل تعداد زیادي از اسب دیگري ایجاد وسایل خبررساني از جملھ چاپارخانھ
  . رساندند ھاي نظامي را بھ سرعت و دست بھ دست بھ مقصد مي فرمان

تر و  ایي را نمي توان فرض نمود كھ چاالك ھیچ جنبنده«: یت مي كندي سرعت حركت چاپارھاي ھخامنشي چنین روا ھرودوت درباره
  » .تر از این چاپارھا طي طریق بنماید سریع

ھاي  ساختند كھ اخبار و فرمان ھایي مي ھا و برج در زمان ھخامنشیان روي خطوط ارتفاعي كھ چشم اندازي بھ یكدیگر داشتھ چھارطاقي
چنان كھ ھردوت در چند مورد بھ مخابره . ھاي مخصوص بھ یكدیگر مخابره مي كردند با نشانھ ھا فوري را با روشن كردن آتش روي آن

  . ھاي سیكالد بھ سارد با آتش اشاره مي نكند، از جملھ بھ مخابره خبر فتح آتن از طریق جزیره

رسد براي مخابره با  ھ بھ نظر ميامروز ھم در بعضي نقاط ایران و بیشتر در نواحي جنوب، خرابھ ھاي این چھارطاقي ھا و برجھا ك
  . آتش بوده، روي ارتفاعات موجود و نمایان است

  بازرسان شاه 

از جانب پادشاھان ھخامنشي براي ھر ایالتي دو نفر بازرس معین شده بود كھ از بین اشخاص اصیل و مجرب و مورد اعتماد انتخاب مي 
ي وضع مأمورین كشوري و لشكري بھ وسیلھ چاپار  ھاي خود را درباره شدند و بھ منزلھ چشم و گوش شاه بودند و كلیھ مشاھده

وجود ھمین اشخاص بود كھ مانع مي شد در جریان كارھاي لشكري و كشوري . مخصوص و بھ طور مستقیم براي شاه مي فرستادند
  . كمتر انحرافاتي رخ بدھد و این بازرسان ھمراه خود قوه اجرایي نیز داشتند

  انضباط 

ھاي نظامي  ھایي كھ براي جرم آمد، مجازات گیري بھ عمل مي ي ھخامنشي نھایت مراقبت و سخت انضباط ارتش در دورهراجع بھ 
در عین حال نسبت بھ عملیات قضات نیز توجھ خاصي داشتند و . خصوص خیانت بھ شاه و مملكت وضع شده بود بھ شدت اجرا مي شد بھ

بھ ھمین جھت مطابق روایات پلوتارك و دیودور قضات از بین . ت تعقیب قرار مي گرفتتح. ھر قاضي كھ بر خالف عدالت حكم مي داد
ھاي درجھ اول كھ در پارس ھمیشھ مورد احترام و مالحظھ بودند، انتخاب مي شدند و حتي در شوراي نظامي ھم از  رؤساي خانواده

  . وجود ایشان استفاده مي گردید
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ترین نویسندگان آن  اري یونسكو و برخي از برجستھبا ھمك  این مطلب از كتاب ایرانشھر برداشت شده است كھ پیش از انقالب اسالمی
ي  نامھ ي دانش قصد دارد این اثر جاویدان را، كھ در واقع فرھنگ جزیره. تنظیم شده است علی اصغر حكمت دوران بھ سرپرستي

  . شناسي است، آرام آرام منتشر كند ایران
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