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 پیکرک سوار پارسی از قبرس
 

 7شاهرخ رزمجو
 شناسی دانشگاه تهراناستادیار باستان

 11/9/79؛ تاریخ پذیرش مقاله: 79/ 4/4تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
که از  شود یمنگهداری هنر متروپولیتن نیویورک  ۀموز ۀمجموعپیکرک گلی کوچکی از یک سوارکار در 

با یک شخصیت پارسی را  رسد یمپوشش پارسی دارد و به نظر  آمده است. این سوارکار به دستقبرس 

توان با آثار مشابه  یات پیکرک را میئجز. دهد های ایرانی دورۀ هخامنشی نشان می ها و ویژگی نشانه

با توجه به شیوۀ ساخت پیکرک که به شیوۀ هنر برای آن پیشنهاد داد.  اییه یکاربرمقایسه کرد و 

. دوران پس از هخامنشیان است تاریخ ساخت آن مربوط بهکه  دریافتتوان  ، میشدهی ساخته یستهلن

حضور ایرانیان در  دهندۀ نشان تواند یمپیکرک این در  ها و عناصر هخامنشی و ایرانی وجود ویژگی

از سوی  ،و پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی باشد ی و مناسبات فرهنگی منطقهساختار اجتماع

. با توجه به شواهد سوم پیش از میالد در قبرس است دوام حضور فرهنگی ایرانیان در قرندیگر، گویای ت

 .اهمیت بسیار داشته باشد تواند یم ییها نمونهاندکی که از این دوران در دست است، وجود چنین 
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 مقدمه
 سوارکار یک از کوچکی گلی پیکرک نیویورک، متروپولیتن ۀدر موز 1چزنوال ۀدر مجموع

لوئیجی پالما  ، توسط1۷9۸تا  1۷94 یها سال ۀدر فاصلاین پیکرک،  .وجود داردپارسی 

 ۀفردی با سابق . چزنوالاستری شده گردآو ثار دیگری از قبرسبه همراه آ 2نوالدی چز
به  1۷۸۸و در سال داخلی آمریکا شرکت داشت  یها جنگ و اروپا در که بود نظامی

بعد، چزنوال به خرج خود  یها سالدر  (1)سمت کاردار آمریکا در قبرس منصوب گردید.
 یا مجموعهگسترده در قبرس زد. در نتیجه،  یها کاوشدست به خرید آثار باستانی و 

 از یکبود.  نظیر یببسیار بزرگ و متنوع از آثار گوناگون گردآوری کرد که در نوع خود 

 ۀبرای موزاز چزنوال این مجموعه را  امند بود ته( عالق1۷9۱-1۷۸۷)ناپلئون سوم سو، 
به خرید این مجموعه مند هعالقمقامات روسی نیز ، سوی دیگراز  و کند خریداری لوور

 که سرانجام چزنوال تصمیم گرفتاما  .ندبوددر سنت پترزبورگ  ارمیتاژ ۀموزبرای 
. خود او نیز به واگذار کند نیویورک در متروپولیتن ۀشداندازیراه تازه ۀمجموعه را به موز

از سال  و گردید انتخاب متروپولیتن ۀعنوان عضو هیئت امنا و سپس نخستین مدیر موز

 ,Karageorghis) در همان سمت باقی ماند 17۸4در سال وی،  تا زمان مرگ 1۷97

2000: 7). 
 

 ساخت ۀپیکرک و شیو .7
 استچزنوال  ۀشدگردآوری ۀاز آثار همین مجموعیکی  (2)پیکرک گلی سوارکار،

(Cesnola, 1894: pl. LXXIII, no. 556; Winter, 1903: 300, no. 6; McCleese, 1924: 11) 
کوچک . این پیکرک اند کردهبازسازی و مرمت  را به دلیل شکستگیاز آن  ییها بخشکه 
 هنر ۀو به شیو زده قالببه صورت  سانتیمتر ۱/1۷ ×۸/1۸ × 7/۸ یها اندازهدر 
و ردایی  با پوشاک پارسیرا سوار  مردی پیکرک .(1)تصویر  ساخته شده است ییستهلن

 است.اسب خود نشسته  بروار  التی قهرمانو حکه با آرامش  دهد یمنشان  شنل مانند
ه که حالتی پای چپ خود را تا جلوی سینه باال نگاه داشت با گردنی افراشته،اسب او نیز 

که  رسد یمبه نظر  حالت پیکرکبا توجه به . بخشد یمبه آن  و افتخارآمیز ابهتپر
ا تصویر کرده ر ،پارسی زادۀ یبنجبلندپایه یا یک  یک فردمانند  ،یشخص خاص هنرمند
ت پوشانده است. دساو را  بینی زیر تا دهان آن ۀسوارکار سربندی دارد که دنبالاست. 

 چیزی در دست داشته که رسد یمقرار دارد و به نظر  شروی پای راست راست مرد سوار

                                                           
1. Cesnola 

2. Luigi Palma di Cesnola 
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 ,Cesnola) مشابه ۀدر مقایسه با یک نمون اما ،قابل شناسایی نیست دیدگی یبآسبه دلیل 

1894: pl. LXXIII, no. 663) که شاید او احتمال داد  توان یم، و حالت قرار گرفتن دست
عمق در دست داشته که در یونان و روم از آن برای یا یک بشقاب کم 1راپاتِیک نیز 

قطعات دیگری، مشابه البته  .نداهکرد یمده نذر مایع در مراسم آیینی استفا پیشکش
به صورت شکسته  ها یکرکپبیشتر این ت، اما در دست اسنیز  ،سوار اسب همین پیکرک

 . پیکرک موضوع این مقاله(Young and Young, 1955: 53-54) اند آمدهو ناقص به دست 
 .رود یمبه شمار  پیکره در نوع خود تا به امروز ینتر کاملو  ترین سالم

 تا داشته قصد آن ۀسازند دهد یمنشان است که  زده قالبساخت پیکرک به صورت 

 شده با قالب، درگلی ساخته های یکرکپدر قبرس،  زد.بسا آن از بیشتری های ونهنم
و رومی رواج بسیار داشتند و گرایی( )یونان ییستدوران هلن دوران مفرغ و سپس در

 . هنرمند(Karageorghis, 1975: 9; Rose, 2000: 272) نیز وجود داشت هاامکان تولید آن
ارزش  یدشدهتولو محصول  داد یمآماده انجام  راحتی با کمی گلاین کار را به

به جای زحمت ساخت سفارش برای  ،از سوی دیگر، هنرمند. یافت میستدی نیز دادو

از روی آن  شمار بسیاری، ساخت یک اثربا تنها  توانست یماشخاص به صورت انفرادی، 
 یها موضوعا ب پیکرک چند انبوه تولید با هنرمند واقع، در. کند بازار ۀو روان ساخته
در قبرس، بیشتر د. برآورده کنمتنوعی از خریداران را  بخشنیاز  توانست یم خاص

 ها پرستشگاه نیز در ییها نمونه، اما اند شدهت یاف ها آرامگاهو  ها خانهگلی در  های یکرکپ
و  بوده ر متنوعبسیا ها یکرکپاین مضامین . اند داشته نذری ۀکه جنب اند آمدهبه دست 

دلیل  و مخاطب تنوع کاربردهمین احتماالً . شده است یمغیر بومی نیز  ضامینمشامل 
 .بوده استدر این دوران  زده قالب های یکرکپمحبوبیت فراوان خوبی برای 
 از آغاز هنرمندمشخص نیست که آیا  یدرستبه پارسی پیکرک سوارکار در مورد

و بازتولید یک اثر تصمیم ثانویه از آن یک  یریگ قالبرا داشته یا قصد تولید انبوه آن 
 گرفته تصمیم اصلی پیکرک ۀدهند سفارشوجود دارد که شاید  این احتمال .بوده است

بسازد و از آغاز  آنبیشتری از  یها نمونه، شدهساخته یک اثرتا با قالب زدن از روی  بوده
آن نشان  ختنحوۀ پردا و کار ۀ، شیوبا این حال .اندنداشتهرا  آنتولید انبوه قصدی 

شده ساخته  زده قالب به صورت برای تولید ،آغازهمان از  احتماالًاین اثر،  که دهد یم
 .است
 

                                                           
1. patera 
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 محل کشف .2
-دولتیکی از  ،2در کوریون 1نیایشگاه آپولو هیالتسمربوط به را  پیکرکچزنوال با اینکه 

 دادهنیز ل احتمااین  ا، ام(Cesnola, 1894: pl. LXXIII: 665) داند یمقبرس  یشهرها
 ۀدر منطق ،یون. کیت(Rose, 2000: 272-273) دباش ۱کیتیون ازپیکرک  شایدکه  شده 

با قبرس بود که در کهن کوچک پادشاهی  نه از یکی مرکز قبرس، در امروزی الرناکای
کیتیون تا مدتی  (۱).داشت ینزدیکارتباط  ،مانند مصر و فنیقیه ،پیرامون خود یها تمدن

 9۸۸-922سارگن دوم آشوری )که شهر صور قرار داشت و بعدها و  ها یقیفنزیر نفوذ 
 آنجاخود در  های یروزیپاز )استل(  یادمانی یک سنگ ،یافت تسلطبر منطقه  (پ. م.

، در پی تصرف مصر به دست پیش از میالد ۸24/۸2۸در سال  احتماالً (4)برپا کرد.
دیگر اه با شهرهای فنیقیه و همر ،(، قبرس نیزپیش از میالد ۸22-۸۱۸) دوم ۀکمبوجی

قبرس به شاهان محلی  هخامنشیان (۸)پیوست. به شاهنشاهی هخامنشی ،آنمتحدان 
 چهارم قرنکنند. در  ومتخود حک هایدر شهرها و قلمرو همچون گذشتهاجازه دادند تا 

در  بسیارینفوذ که پیوندهای نزدیکی با پارسیان داشتند،  ،ها یقیفن میالد، از پیش
 بود که در سه پادشاهی قبرس، یا اندازه. این نفوذ تا یافته بودندویژه کیتیون به وقبرس 

 راندند یمشاهان فنیقی فرمان  ،کیتیونهمچنین و  ۸الپیتوس 4ساالمیس، در
(Karageotghis, 2000: 199)یک بندرگاه نظامی با  . کاوشگران فرانسوی در کیتیون

 ۀدر دور ، این شهردهد یمنشان  که (۸)اند تهیافدی میال چهارم قرن ازجنگی  های یکشت
 .است داشته ای یژهو جایگاه هخامنشی

 به کوریون در هیالتس آپولو نیایشگاه در پیکرک و باشد درست چزنوال ۀاگر گفت
به شمار  نذری های یکرکپدیگری از  یها نمونهآن را در شمار  توان یم باشد، آمده دست

 ن نیایشگاهای ازآمده دستبه یها نمونهدر دیگر . اند شده پیدان نیایشگاه آورد که از همی
 .Young and Young 1955: pls) خورند یمبه چشم با پوشش پارسی و مشابه سوارانی  نیز

 ییستهلن ۀبا مناطق دیگر که تا دور قبرسبه دلیل ارتباط دریایی  ،البته .(53-54
 که پیکرک مورد نظر گرفتنظر  در هماین احتمال را  توان یم ،هداشت ادامه همچنان
. (Riis, 1942) اند دانستهاین پیکرک را مربوط به سوریه داتی باشد. برخی نیز واریک اثر 
، دشوار ی وجود داردیستدر هنر هلن یکسانی که یها قالبو  ها شکل به دلیلالبته، 

                                                           
1. Apollo Hylates  

2. Kourion (Curium) 

3. Kition 

4. Salamis 

5. Lapithos  
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ئیاتی گفت یک اثر در کدام منطقه ساخته شده است. تنها در برخی موارد، جز توان یم
اثر محل ساخت به تعیین  یا اندازهتا  تواند یموجود دارد که  آثارهنری  های یوهشدر 

، دیگر یا منطقهنشانی وجود ندارد تا بتوان آن را به  سوار پارسی پیکرککمک کند. در 
مشابهی از این پیکرک در قبرس به  یها نمونه. از سوی دیگر، ارتباط داد قبرس، جز به

 احتمال وارداتی بودن آن را رد کند. تواند یم هدست آمده است ک
 

 توصیف پیکرک .9

 به صورت آزاد وآن ه، یعنی بخش باالیی پیکرک سوارکار به صورت ترکیبی ساخته شد
باریک در  ای یهپا، کپیکر در زیرو بخش پایینی به صورت نقش برجسته است.  یبعد سه

شده است، اما کار نیز پشت پیکرک. رددا یمرا ایستاده نگاه  پیکرککه  شده  گرفتهنظر 
ساخته  یک سوبرای دید از بیشتر  پیکرکاین  دهد یمکمتری دارد که نشان  جزئیات

 با پیکرک پشت که ستا ینا کرد توجه آن به باید که دیگری ۀنکت .(2)تصویر  شده بود
جلوی . دهد یمتفاوت را نشان م حالت دو ، یعنیدارد تفاوت شود یم دیده جلو در آنچه

که تنها  دهد یمنشان  ینشسته بر اسب را در حالتی رسمی و آرام، سوارکارپیکرک، نقش 
 شده  دادهدر پشت پیکرک، تنها دو پای اسب نمایش ، اما پای چپش را بلند کرده است

رو به جلو به حالت سوارکاری و اسب در حالت پرش با خمیدگی بیشتر ش سوارکار، و نق
ه است و بیشتر باید قصدی برای این کار وجود داشت که رسد یمنبه نظر . شود یمدیده 
 نازکی ۀدیوار شدهتفاوت پشت و روی پیکرک  آنچه باعثرد. شمتصادف  حاصلآن را 
 دلیل وجود آن. قرار داردپاهای آن پشت سب و زیر بدن ا در به عنوان زمینه که است

بسیار  اسب از قسمت پاها، بدن هیواربدون این د ، چونبوده پیکرک ۀمحکم کردن پای
 از را اسب نقش و پیکرک پایین که است نازک ۀن زمین. همیه استشد یم شکننده 

و همزمان باعث تفاوت حالت  حالت نقش برجسته داده است به آن و درآورده آزاد حالت
 .سوارکار در پشت و روی پیکرک شده است

چرا سوارکار، بدون ه ک ستا یناوجود دارد  پیکرک این در که عجیبی ۀتنکاما 
پیکرک هم  پشتدر . دیگری تصویر شده است افزار جنگکمان یا  1،(اکیناکس) شمشیر

و  دیدگی یبآسبه دلیل  تواند یم. این امر شود ینمدیده  یا غالف نشانی از شمشیر
اگر اما  .شود یمکه اثر آن روی دست راست سوارکار هم دیده  پیکرک باشدبازسازی 
 احتمال تواند یماز آغاز بدون سالح ساخته شده باشد، همین نکته سوارکار پیکرک 

 تقویت کند.پیکرک را بودن نذری  در نتیجه وجود یک بشقاب نذری در دست سوارکار و

                                                           
1. Akinakes 
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 پوشاک .4
 کارایرانی سوار سر تا پا پوشاک اهمیت داردبیشتر  یآنچه در پیکرک سوارکار قبرس

 سوارکار کمتر دیده شده است. یفیتبا این ک یپیکرسازی قبرسهنر که در  است
 یها نقش از یبسیاردر شناخته شده است و  یخوب بهسرپوشی ایرانی بر سر دارد که 

چنین را با پارسیان  یژهو بهو ن ، ایرانیای ششم تا سوم پیش از میالدها قرنمربوط به 
 پوشانده یمبوده که دهان را نیز  یا گونه به این نوع سرپوش. اند دادهنشان  یسرپوش
، اما بیشتر آنها با شود یمدیده متعددی از این سرپوش در هنر قبرس  یها نمونهاست. 

در  توان یمرا  ها سرپوشدیگری از همین  یها نمونه (9).اند نشدهکیفیت باالیی ساخته 
و مهرها و نقش  ،و شوش تخت جمشید در یژهو بههخامنشی،  یها برجستهنقش 

یا  خاص طور  به مادی رسی یاافراد پا ۀدنماینمگی که ه مهرهای این دوره یافت
این پوشش را در  یها نمونههستند.  عام طور  به تبار یرانیامردمان  و ایرانیان دهندۀ نشان

کاله  پژوهشگران غربی (۷).(4و  ۱)تصاویر  یافت توان یم نیز شرقی ۀآسیای صغیر و مدیتران
به آن را و  شناسند یم 1«اله فریگیک»اغلب به عنوان  را نوع پوشش سر مشابه این

 یژهو به ،آشنایی غربیان دلیل که رسد یم. به نظر دهند یمفریگیه در آسیای صغیر نسبت 
 یها سرپوشه آنها نیز خود بوده ک هافریگی طریقاز  ها سرپوشگونه با این، ها یروم

دارند سر  رب که چنین کالهی ییها نقشبه همین دلیل، بیشتر . نداهر سر داشتبایرانی 
 به دلیل همین کالهتنها  مک کلیسهلن  برای نمونه، .اند شدهخدایان فریگیایی معرفی 

فریگیایی  یبانویخدا ۱،کوبلهیکی از همراهان  2سوارکار را آتیس،شخص ، و پوشش
 های ینسرزمدر  «کاله فریگی» اصطالح (.McClees, 1924: 11)معرفی کرده است 

ترا در ـمیش ـمربوط به نق یها کالهبرای به مسیحیت،  پیش از گرویدناروپایی، 
نامیدن برای از این اصطالح ، پس از مسیحیتو  به کار رفته های رومیمهرکده
کاله ». عنوان است به کار رفتهآورنده برای مسیح نوزاد سه مغ هدیه یها سرپوش
مردمان سرپوش »یا  «ایرانیسرپوش »اصطالح درستی نیست و باید از آن با نام  «فریگی
، در واقع شده  انداختهگردن که مانند شنل بر پشت  ،ردای سوارکار (7).شود یاد «ایرانی

با  فراد بلندپایه، آن را همچون شنلبه ویژه ا، ست که ایرانیانا داریینآستهمان ردای 
 با نام دارینآستاین ردای  ازکالسیک،  در منابع .انداختند یمآویخته بر دوش  های ینآست

 آویخته را دارینآستنقش این رداهای  از ییها نمونه (1۸)نام برده شده است. 4کندیس
                                                           

1. Phrygian cap 

2. Attis 

3. Cybele 

4. Kandys 
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 زادگان نجیب های یژگیوکه از  یافتو نقاط دیگر لیون وداسکدر تخت جمشید،  توان یم
دیگری از  یها نمونهدر قبرس نیز  .است رفته یمبه شمار و بلندپایگان پارسی و مادی 

سنگی افرادی با پوشش ایرانی یافت که آنها نیز در  های یکرهپدر  توان یماین ردا را 
قهرمان »یا و  «آورفدیه» ،«خدا»و به عنوان  اند شدهی ساخته یستاوایل دوران هلن

در غیر بومی  اما، نداین تفسیرها چندان دقیق نیست البته (11).اند شدهمعرفی  «شرقی
  .نیستتردیدی  ها پوششاین  بودن
همزمان،  1.رسد یمتن دارد که تا زانوی او  رب بلند و دارینآستراهنی پی رسوارکا     

سوارکار آن را  رسد یمکه به نظر  شود یمهم روی آن دیده  یتر کوتاهو  دارینچپوشش 
این بهتر  ۀنموناست.  بستهدوی آنها  کمربندی روی هرو تن کرده ه بروی پیراهن 

مربوط هم  آنکه  دید قبرس از ایستادهاز فردی  سنگی ۀدر یک پیکر توان یمپوشش را 
شلوار سوارکار چندان مشخص  (12).(۸)تصویر  به نیایشگاه آپولو هیالتس در کوریون است

پاپوش یا بخش رنگ( به شواهد مربوط به آن اشاره خواهد شد. در نیست، اما جلوتر )
تا  ه است. کفشقابل مقایس ایرانی یها کفشبا  یخوب بهکفشی که سوارکار به پا دارد نیز 

که  ها پوششاین نوع . شود یمدیده پهن  بند  یکآن نشان  مچ پا را پوشانده و روی
بر شده است.  معرفیسوارکاری  پوشاک به عنوان ،رود یمگی مردمان ایرانی به شمار ویژ

 کتاب) اند گرفته مادها از را خود سواری ۀجام پارسیان گوید یمهرودوت که نظر خالف 

 دارینچ ۀاین پوشش مربوط به مردمان ایرانی بوده و جام که دانیم یمامروزه  ،(1۱۸: یکم
مادها و همچنین  .است رفته یم شمار به تشریفاتی و درباری ۀمجا یک تنها پارسی

. شدند یمبا چنین پوششی شناخته شده و تصویر  در شرق باستان درباریغیر پارسیان
سرپوش، ردا، پیراهن، همین پوشش ) شاهان و شهربانان هخامنشی نیز با حتی گاه

 .اند شده( نشان داده شلوار
  

 اسب افسارو  پوشش .7
پوست حیوان به شکل  یا جُل اسب در این پیکرک پوششکه مشخص است،  گونهآن

 دار پنجه، بلکه پوست یک حیوان نیستدار  یک حیوان سمپوست  این پوست است.
با  اسب ستفاده از پوست به عنوان جلاسانی مانند شیر یا یوزپلنگ( است.  )گربه
رایج در این  یها نمونهمنشی متفاوت است. در هخا ۀرایج در دور یا پارچه یها نمونه
 ینتزی دار یشهر آویزهای یا کنگرهنیم شکل به ییها دنباله با هاپوشش ۀلب معموالً دوره

از . یک نمونه ودش یمنیز دیده  یقبرسآثار در  هاییپوششنقش چنین  (1۱).نداهشد یم

                                                           
1. Khitônes 
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که سواری را در حال شکار شیر شده  تصویرقبرسی سنگی  ۀیک پیکردر  هاپوششاین 
 Hermary and) هنر هخامنشی ساخته شده است تأثیرتحت  یروشن به و دهد یمنشان 

Mertens, 2014: 190, cat. 238) .مشابه شکسته، گلی  های یکرکپاز دیگری نیز  یها نمونه
 های یهحاشهمان  دارای آنهاشده در تصویر یها جل که در دست است ،پیکرک سوارکار

به . شود ینمدیده گلی در پیکرک  این حالت اما .هستند و ایرانی هخامنشیینی یتز
های رایج پوششبه جای  استفاده از پوست حیوانی مانند شیر با توجه بههمین دلیل، 

به نظر ی داشته است و لندایگاه بج سوار اسبکه شخصیت  احتمال داد توان یم، ایرانی
  .نقش فرد خاصی را تصویر کرده است پیکرک ۀسازندکه  رسد یم

 گوش زیردرست  ،کنار صورت اسب دید که توان یمبا دقت در جزئیات افسار اسب 
 افسار، بند روی هم دیگر ۀدو نمون (14).وجود داردینی به شکل دندان نیش گراز ی، تزآن
 پیشین یها پژوهشدر که  (۸)تصویر  شود یم دیده اسب گردن روی و دهان کنار در

 ۀدارندگهنجداکننده و بست ، به عنوان این قطعاتاز . اند نگرفتهچندان مورد توجه قرار 
در این . است هخامنشی ۀدور های یژگیویکی از  که شد یماستفاده  و دهنهار افس ۀتسم
به نظر  .ه استرایج بودبسیار ار اسب روی افسشکل قطعات دندانین ، استفاده از ایدوره

شمالی و  یننش کوچدر میان مردمان  ها دنداناین استفاده از  پیش از آن که رسد یم
نیز  هخامنشی و پس از آن ۀرهمین رسم در دوبعدها  وبوده  مرسوم تبار یرانیا مردمان

از جنس  یا مونهن(. ۱۷۷-۱۷9 یها شماره، 4۸4-4۸۱: 1۱72)کرتیس و تالیس ادامه یافته است 
 (1۸2، تصویر 17۷: 1۱۸۸)تجویدی تخت جمشید به دست آمده  یها کاوشهم در  گراز  دندان

 .(9)تصویر  در دست استنیز  از جنس سنگ، فلز و استخوان به همان شکل، ییها نمونهو 
هخامنشی و  یها اسبی افسار رو جمشید،تخت  یها برجستهدر نقش  ها دنداناین 

 .(۷)تصویر  اند شده کنده آورند یمه مردمان دیگر برای هدیه با خود ک ییها اسبحتی 
 

 رنگ .7
ه بود یزیآم رنگدارای در اصل  سوارکار که پیکرک دهد یمنشان مانده شواهد باقی

به  اثر رنگ سفید نیز سر اوروی  و و سفید صورتی رنگ اثر سوارکار ۀروی چهر .است
نیز اثر رسوب باشد، اما این احتمال  است مکنمرنگ سفید . با اینکه خورد چشم می

روی سربند . استفاده شده باشد زیرسازیآستری یا  برای وجود دارد که از رنگ سفید
ثاری آ اوروی جامه و ردای و  شود یمدیده  کوچکی به رنگ زرد خردلی یها لکهسوارکار 

. بوده استایی رنگ قرمز اخر که شاید در اصل وجود دارد یا قهوهمایل به از رنگ سرخ 
در دست است، مانند نقش  ردای ایرانی به رنگ سرخ یزیآم رنگشواهد دیگری نیز از 
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 ۀدور ازبا کاله و پوشش ایرانی  سنگی ۀیک پیکر و لیونداسکو در نیایشگر مغ ۀبرجست
پوستی یا  پوشش. (Hermary and  Mertens, 2014: 261, cat. 355) قبرس در ییستهلن
شده و کفش سوارکار نیز به رنگ زرد است.  یزیآم رنگد طالیی اسب با رنگ زر جل

دهندۀ  نشانکه  شود یمدیده  یا قهوهو  مشکی ،رنگ سرخ اثر ،روی ساق پای سوارکار
که سوارکار  دهد یمهمین نکته نشان  .(7)تصویر  رنگی روی شلوار است یها نقش وجود

. نیست برهنه یونانی ۀپای او به شیوبه پا دارد و  ایرانی مردمان ۀبه شیو دارنقششلواری 
این شلوارها در  (1۸).اند آورده anaxyrides، نام این شلوارها را خود یها نوشتهدر یونانیان 

که  اند شدهتصویر و رنگی  دارنقشبه شکل  شوش دارلعابیونانی و آجرهای  های ینقاش
سفید  از ییها شانهن روی بدن اسب. اند بودهرنگارنگ  ای ایرانیشلواره دهد یمنشان 

پشت گردن اسب ردیفی . شود یمو سرخ دیده  یا قهوهزرد و  یها رنگبا  ؟(آستری)
اثری  رسد یمکه به صورت خراش ایجاد شده است و به نظر  خورد یمبه چشم مانند نوار

رنگ تیره  به اسب بدن زیر نازک ۀهمان دیوار یا نقش ۀزمین داشته باشد. از رنگ سرخ
در پشت پیکرک،  ،متنوعش یها رنگو  پیکرکبرخالف جلوی است.  شده یزیآم رنگ

ی از رنگ دیده ، نشانیا قهوهسرخ مایل به  رنگ به کوچک بسیار ۀچند لک جز به
 .شود ینم
 

 تاریخگذاری .1
ه به اینکه قبرس . با توجدهد یمنشان پارسی  ی را با ظاهرمرد یروشن به سوارکارپیکرک 

 ، انتظار دیدن پیکرکی باهنشیان بودت فرمانروایی هخامکمابیش تح قرننزدیک به دو 
د که نوجود داردر قبرس  همدیگری  یها نمونه دور از انتظار نیست.نقش یک پارسی 

سنگی در  ای یکرهپ. یک نمونه اند کردهایرانی تصویر پارسی و  یها پوششبا  را افرادی
. او (Zournatzi, 1989) دهد یمرا در حالت ایستاده نشان  مردی که است قبرس ۀموز

و کالهی با بر شانه آویخته  دارینآستبلند و شلوار، ردایی  ۀبدون ریش و سبیل، با جام
 هنر ۀبه شیو این پیکره (1۸)با تاج غار، تصویر شده است. ، همراهیختهآو یها دنباله

 .و شخصی را با ظاهر پارسی تصویر کرده است شده ساخته هخامنشی ۀدور قبرسی
 آثاری. باشد توجه جالب تواند یم ی،یستهلن ۀدور در با پوشش پارسی نین آثاریوجود چ

در  ایرانی یها پوششدر دست است که  ییستهلن ۀدور آغاز و هخامنشی ۀدور اواخراز 
 ییستهلن ۀتا دور ها پوششاین  تداومدهندۀ  نشان . این شواهدشود یمآنها هم دیده 

که امروزه  استپیال به دست آمده  یها کاوشدر  یا شکسته ۀپیکر. برای نمونه، ندهست
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 دارینآستبا ردای پوشش ایرانی،  . این پیکره نیزشود یمنگهداری  1رینگلینگ ۀدر موز
 پیکرک سوارکاراما  (19).داردبر کمر  اکیناکسیک  شبیهو شمشیری  آویخته بر شانه

نمایانگر  کامالً لکهب نشده، ساخته هخامنشی ۀدور قبرس در رایج هنری ۀبه شیو ،قبرسی
به  ،، پس از تسلط اسکندر مقدونیهنر هلنی ی است.یستهلن ۀهنری دور ۀشیو

 هنرهای از بسیاری ناگهانی شدن متوقف آن ۀنتیج وزیردست تحمیل شد  های ینسرزم
این  ۀساخت آثار هنری به شیوبود.  ،، ازجمله قبرسشده تصرف های ینسرزم در بومی
 گذارییختار ،ینبنابرا .در قبرس رایج گردیدد به بعد، پیش از میال ۱۱۱از  هنر،

 رسد یموم پیش از میالد درست به نظر س قرنبه  انتساب پیکرک وپیشنهادی 
(Karageorghis, 2000: 273)  پیش چهارم قرن یپایان ۀده سه توان یمبا احتیاط که البته 

 .به آن افزود نیز را میالد از
 

 کاربری .8
 این پیکرکشاید کرد.  پیشنهاد سوارکار متعددی برای پیکرک های یکاربر توان یم 

را  خاص، زنده یا مرده یتمانند یک یادبود فردی یا خانوادگی، نقشی از یک شخص
 ۀجنب دهنده سفارشبرای که  ،یا خانوادگی کاربرد شخصی جزهب .تصویر کرده باشد

یکرک، مانند پشاید که  نیز وجود دارداحتمال  این، هداشت شناسی یباز و هنری
یک که ی مانند سوارکار یا نمونهمقایسه با . استاشته د نذری ۀجنبمشابه،  یها نمونه
 های یکرکپبه عنوان  کهدیگری  مشابه یها نمونهو  برای نذر مایع در دست دارد پاترا

با این کند.  را تقویت این فرض تواند یم  آمدهبه دست هیالتس نذری از نیایشگاه آپولو 
 ها یایشگاهنیا  ها پرستشگاهاهدا به  رایبکه آثار نذری  کرد توجه این نکتهبه ، باید الح

تشگاه یا نیایشگاه نذر خود را به یک پرس احتمال اینکه یک پارسی اما ،شدند یمساخته 
از آنجا که خدایان باورهای دیگر،  هالبت .و بررسی دارد تأملجای  قبرسی اهدا کرده باشد

این احتمال را در نظر  توان یممنطقه دارای پرستشگاه یا نیایشگاه نبودند،  در هر لزوماً
این . نداهشد یمدر هر منطقه، نذر خدای همان ناحیه  ها یکرکپاین گرفت که شاید 

به  ،را به خدای هر منطقهنذرهای خود  اند توانسته یم نذردهندگان امکان وجود دارد که
 (.Moorey, 2000: 481) کنندعنوان خدای جایگزین، اهدا 

سواران » ا نامه بدیگری هم مقایسه کرد ک یها نمونهبا  توان یمرا سوارکار پیکرک 
 های یکرکپقصد ندارد به تحلیل  نگارنده در این مقاله 2.شوند یمشناخته  «پارسی

                                                           
1. J. & M. Ringling Museum of Art 

2. Persian Rider Figurines 
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به  توان میتنها  وعی بسیار گسترده و پیچیده است وموض چراکهسواران پارسی بپردازد، 
 که به موضوع این پژوهش ارتباط دارد. ختاز آن پردا یا گوشه

در  یژهو به، شدند یمساخته  د بسیاربه تعدا گلی کوچک های یکرکپاین 
منطقه به دست آمده  تاکنون در آنآنها صدها نمونه از که  شرقی ۀمدیتران های ینسرزم
ه تا مصر یافت میانرودان و آسیای صغیر گرفت از یا گسترهدر  سواران های یکرکپ. است
و  1دِوِه هویوک، تل حلف،کیش، الکیش،  فیلکه، ۀجزیربسیاری در  یها نمونه. اند شده

به دست  ،ممفیسدر  یژهو بهمصر، و  ، اردنهمچنین شهرهای سوریه شهرهای آشور،
در سرزمین تاکنون از آنها  یشمار انگشت یها نمونهاما  ،(Rostovtzeff, 1935: 88) اند آمده
این متعددی از  یها نمونهدر قبرس هم . است  یافت شده )مانند شوش( یرانا یامروز

 (.Moorey, 2000)به دست آمده است  ها یکرکپ

)بدن  یا ترکیبی از هر دو زده قالبیا  به صورت دستی سواران پارسی های یکرکپ
این برای  یپیشنهاد یخگذاریتار. نداهشد یمساخته  (زده قالب ۀچهر با ساز دست

بیشتر آنها  (.Stronach, 2009: 218) استد میال از پیش چهارم و پنجم قرن ها رکیکپ
بیشتری جزئیات  دیگر برخی .اند شدهساخته  و گاه انتزاعی بسیار ساده ئیات،بدون جز

، بدن ها یکرکپاز این بسیاری . در شود یمروی آنها دیده بر نیز  یزیآم رنگو اثر  دارند
بدون  ۀباالتنتنها یکپارچه ساخته شده است. به سخن دیگر، به صورت اسب و سوارکار، 

است. در واقع، بدن اسب و با بدن اسب یکی شده  وروی اسب قرار گرفته  ،سوارکارپای 
که پای سوارکار هم ساخته  ها یکرکپدر برخی از  .اند خوردهجوش  به یکدیگرسوار 

مشخص است که تمرکز  یوبخ بهو  شدهنشده، توجه چندانی به تناسب پا و بدن دیده 
 .(1۸)تصویر  است بوده سوارکار ۀروی چهربر اصلی هنرمند 

نخست  ،شناخته شوند «سواران پارسی»با نام  ها یکرکپآنچه باعث شده تا این 
در آن  پارسیان یها نقشبا خوبی ه بکه  ستا آنان یها سرپوشو  ها کالهریشدار،  ۀچهر
 ۀمربوط به دور یها محوطه، بیشتر آنها در قابل مقایسه است. از سوی دیگر دوره

 مادی یا پارسی آنها ۀهم که دارد وجود نیز امکان این البته. اند شده یافت هخامنشی
 هخامنشی سپاه تـخدم در که باشندنیز  سکاهااز  جمله از سربازانی معرف و نبوده

یا پارسی  توانند یماما به احتمال زیاد، بسیاری از آنها  .(Moory, 2000: 471) نداهبود
مادی باشند. پژوهشگران در این نظر همداستانند که سواران پارسی به نوعی با سپاهیان، 

. شاید داشتن اسب، برتری اند بودههخامنشی، در ارتباط  یها پادگانو  نظام سواره یژهو به

                                                           
1. Deve Hüyük  
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ر اسب و به همین دلیل، افراد به صورت سوار ب آمده یمیا امتیازی برای افراد به شمار 
 افزار جنگبا سپر، تیردان یا  ها یکرکپبرخی از چرا که  این اما .نداهشد یمنشان داده 
چندان روشن نیست. برخی از این دلیلش و برخی بدون آنها،  اند شدهنشان داده 

 های نیایشگاهدر انبارهای  جدیدتر های نمونهو  اند شدهشکسته و دور انداخته  ها پیکرک
ی از این های نمونهبا توجه به یافت شدن  (.Stern, 1982: 158) اند هآمدمنطقه به دست 

 ها پیکرک شاید این که شده مطرحدر گورهای مربوط به کودکان، این گمان  ها پیکرک
از گور  آمدهدستبه های نمونهبه  1لئونارد وولی .اند داشته یباز اسبابردی مانند کارب

ا ی اسب، بها پیکرککرده است که در آنها اشاره سوریه  2رکمیشدر ک ییها پسربچه
ز نظر زمانی و مکانی، را ا ها نهنمو آن راجر موری اما، اند شدهبدون سوار، یافت یا سوار و 

و تفاوت ظاهری  ها پیکرکبه دلیل تنوع (. Moory, 2000: 475) داند میارتباط با قبرس بی
و  یبند طبقههنوز تعداد دقیق،  ،اند شدهو اینکه بسیاری از آنها تاکنون منتشر ن آنها

 (.Stern, 1982: 271)چندان شناخته شده نیست  «سواران پارسی»کاربرد 
با دقت و  «سواران پارسی»بدون شک در مقایسه با  قبرسپارسی پیکرک سوارکار      

 پیکرک پرسش که آیااین پاسخ به  اما ،است یانتزاع یرغو جزئیات بیشتری ساخته شده 
 هلنی ۀبه شیوباشد که تداوم همان سنت ساخت سواران پارسی  تواند می رسسوارکار قب

ست و نیاز به ـن نیـندان روشـچ نهو آیا کاربردی مانند آنها داشته است یا  ساخته شده
از نظر دور  توان نمی احتمال آن را، همه ینابا  دارد.بیشتری باستانشناسی  شواهد
 داشت.

 

 قوط هخامنشیاندر قبرس پس از س نایرانیا .3
ایرانی )پارسی و مادی( است و هیچ  های ویژگیدارای  کامالًپیکرک سوارکار قبرس 

یک  گرچه پوشاک ایرانی سوارکار. شود نمیقبرسی در آن دیده  های ویژگینشانی از 
یا قومیت فرد اشاره ملیت  به مستقیماً ممکن است ویژگی ایرانی است، اما این ویژگی

تابع  های سرزمیندر  نخبگان و زادگان نجیببه ویژه  ،ردماناری از مبسی نکند.
کرده بودند  اقتباسزندگی پارسی را  های شیوهآداب و رسوم و  ،شاهنشاهی هخامنشی

این نکته را هم باید در نظر داشت که  اما .داد میکه پوشاک هم بخشی از آن را تشکیل 
با بنابراین،  .زدندرا بر هم نمی دیگر های سرزمینزندگی در  های شیوههخامنشیان هرگز 

قبرسی  فردی احتمال اینکه پیکرک سوارکارفرهنگی هخامنشیان بر قبرس،  تأثیروجود 

                                                           
1. Charles Leonard Woolley 

2. Carchemish 
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تصویر کرده  ،ییستهلن ۀایرانی در دور کامالًرا در ظاهری پارسی، با پوشاک و تزئینات 
ظاهر با  کارسواریک  از یساخت پیکرکباید توجه داشت که  بسیار اندک است. باشد

بسیار  تواند می پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی ی ویستهلن ۀپارسی در دور
 هایشان خانوادهپارسی و  زادگاناشراف و ، بلندپایگانسپاهیان. بدون شک باشدهمیت ا  پر

 توان نمی و اند زیسته میچند نسل در قبرس  ،پنجم و چهارم پیش از میالد های قرندر 
ناگهان ناپدید شده باشند.  هایشان خانوادهاسکندر، این افراد و  انتظار داشت با پیروزی

که  کند تقویتاین نظر را  تواند میپارسی باشد،  فردیراستی معرف هاگر این پیکرک ب
 نداهزیست یمر قبرس د میالد از پیش سوم قرن، همچنان در پارسیان پس از هخامنشیان
یا فرودست  خورده شکستمانند مردمان  سوار پارسی ند.اهو دارای قدرت و نفوذ بود

 سازندههنرمند هیچ نشانی از دید منفی  نه تنهادر ظاهر پیکرک،  ت وتصویر نشده اس
 در آن محکمی نیز پردازی یتشخص، بلکه خورد ینمبه چشم  نسبت به یک سوار پارسی

 ییستهلن ۀاز قبرس دور ی پارسیها دیگری هم با همین ویژگی های نمونه .شود میدیده 
و با کیفیت  رود یمبه شمار  موجود ۀنمون ترین سالم، اما این پیکرک است دست در

معرفی شده، به عنوان آتیس که  ها پیکرکاز این دیگر . یکی باالتری ساخته شده است
 ,Karageorghis) دهد مینشان  ایرانی ۀبه شیو اکیناکسیک و فردی را با پوشاک پارسی 

2000: 273, no. 441) .ها نمونهاین درستی مشخص نیست، اما یت این پیکره بههو ،
 دورۀ فرهنگی آنان در قبرس تأثیریا  ایرانی ۀجامع یک حضور دهندۀ نشان توانند می
دور از دسترس بودن قبرس نسبت به مناطق دیگر، ، از سوی دیگرد. نی باشیستهلن

 این دورهدر  سقبر پارسی ۀبرای جامعامکان بیشتری برای حفظ مناسبات اجتماعی 
، دهنده سفارش که گویای این نکته استکیفیت ساخت پیکرک  .ه استساخت میفراهم 

پارسی  دهنده سفارش. اگر کار گیرده را برای ساخت آن بهنرمندی توانا قادر بوده تا 
 همچنان یستیهلن دورۀ آغاز در قبرس پارسی ۀجامع که دهد میبوده، همین نکته نشان 

، یا دهنده سفارش چنانچهاگر  .بوده استبرخوردار اجتماعی باالیی  و جایگاهمکنت  از
، یعنی استفاده ین موضوعهم، اند نبودهپارسی  یک هیچشده در پیکرک، شخصیت نقش

فرهنگی و  تأثیرتداوم گویای  تواند میتنهایی به ،ییستهلن ۀپارسی در دور های ویژگیاز 
، زیر شد میگفته پیش از این  که شدباهخامنشیان سقوط پارسیان پس از  اجتماعی

روابط تجاری،  دربارۀکمی  های پژوهشبا اینکه . است شده کمرنگ یونانگرایی، ۀسای
 قبرس انجام درپس از آن  و هخامنشی ۀهنری ایرانیان در دورو اقتصادی، فرهنگی 

 .دهد میگرفته است، اما شواهدی وجود دارد که این ارتباط را نشان 
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 نتیجه .78
اهمیت بسیار  ییستهلن ۀپارسی، در قبرس دور های ویژگیبا پوشاک و  کرک سوارکار،پی

تنها  . با اینکه پیکرک سوارکار پارسیآورد میبیشتری را به دنبال  های پرسشدارد و 
 ای نمونه ،از نظر کیفیتانی نیست، اما ایر های پوششنمونه از آثار قبرسی با 

اگر چندان مورد توجه قرار نگرفته است.  کنونکه تا رود میبه شمار  فرد منحصربه
یک پارسی باشد، گویای حضور پارسیان در بخشی از تصویر  یراست به سوارکارپیکرک 

دلیل ساخت  .است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده ستا روزگار آن در قبرس ۀجامع
 دوم قرنپارسیان با همان پوشاک و ظاهر، در  که دهد مینشان هرچه بوده،  پیکرک

همچنان  که آن رابودند  ای یژهو جایگاهدارای در قبرس حضور داشته و  میالد از پیش
. نداهبود کرده حفظ هدوراین تا قبرس  و حتی آیینی در مناسبات اجتماعی و فرهنگی

نمایانگر تداوم این  تواند مییکی از شواهدی است که  پیکرک سوارکار پارسی قبرس
 جداگانه نیاز دارد. هایبات به پژوهشدگی و ژرفای این مناسحضور باشد. بررسی گستر

 

 تصاویر
 

  
کیتیون،  احتماالًبا پوشش پارسی، گل،  سوارکار( پیکرک 1

چزنوال،  ۀ. مجموع.مسوم پ قرنچهارم و  قرنقبرس، پایان 

 .متروپولیتن، نیویورک ۀموز

 احتماالًبا پوشش پارسی، گل،  سوارکار( پشت پیکرک 2

. .مسوم پ قرنچهارم و  قرن، قبرس، پایان کیتیون

 .متروپولیتن، نیویورک ۀچزنوال، موز ۀمجموع
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( سر یک پارسی با سرپوش، سنگ مرمر، موزلیوم ۱

 بریتانیا، لندن. ۀ. موزپ.م ۱۸۸هالیکارناسوس، حدود 

یک شکارچی پارسی با سرپوش،  ۀ( نقش برجست4

چهارم  قرنان تابوت موسوم به تابوت اسکندر، صیدا، پای

 .)عکس از نگارنده( استانبول یشناسباستان ۀ. موز.مپ

  

  
، نیایشگاه آپولو در کوریون، قبرس، آهک  سنگ( پیکره از ۸

هنر متروپولیتن،  ۀچزنوال، موز ۀ. مجموع.مسوم پ قرن
 نیویورک.

 

شده با دندان، ینییات سر اسب با افسار تزئ( جز۸
کیتیون، قبرس، پایان  احتماالًگل،  ،سوارکارپیکرک 

 ۀچزنوال، موز ۀ. مجموع.مسوم پ قرنچهارم و  قرن
 متروپولیتن، نیویورک.
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دهنه و افسار، باروی  ۀسنگی جداکنند ۀ( چهار قطع9

.م پنجم تا چهارم پ قرنملی ایران،  ۀتخت جمشید، موز

 .(۱۷9، تصویر 4۸۱ :1۱72)تالیس 

، هدیشافسار، کاخ های روی سر اسب با بست ۀ( نقش برجست۷

، تصویر 4۱9: 1۱72)تالیس  .مچهارم پ قرنتخت جمشید، 

۸۷). 

  

  
با اثر رنگ روی شلوار، گل،  سوارکاریات پای ئ( جز7

سوم  قرنچهارم و  قرنکیتیون، قبرس، پایان  احتماالً

 متروپولیتن، نیویورک. ۀچزنوال، موز ۀ. مجموع.مپ

در تسامبرس،  1۸ ۀشمار ( دو سوار پارسی، گل، از آرامگاه1۸

 اشمولین آکسفورد ۀ، موزم پ.مسو قرن احتماالًقبرس، 

(Moorey, 2000: 486, pl. IV). 
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