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  فيل هاي جنگي در خاور ميانه و خاور نزديك
 

  وارتان وسكانيان : نوشته
  اديك باغداساريان: ترجمه
 5ايران نامه شماره : منبع

  
برخي حيوانات از جمله اسب، شتر و فيل در تاريخ جنگهاي خاورميانه و خاور نزديك 

 فيلها براي يكي از عجيب ترين و نادرترين موارد كاربرد. نقش بسزايي بازي كرده اند
اين اهداف بود، زيرا فيلها جزو حيوانات محلي مناطق ياد شده نبودند و باعث تعجب و 

شركت فيلها در اين يا آن جنگ همواره در منابع . شگفتي ساكنان محلي مي شدند
  . تاريخي دوران باستان با سده هاي ميانه اسالمي ياد شده است

. اور نزديك از شبه قاره هند آغاز مي گرددكاربرد فيلها در جنگهاي خاور ميانه و خ
 نخستين بار در باره كاربرد جنگي اين حيوان اشاره شده "ماهابهاراتا"در حماسه هندي 

 در باب چگونگي كاربرد و تاكتيك هاي جنگي و "آرتهاشاسترا"است و اما در داستان 
نده اشكال گوناگوني در اين آثار باقيما). 1(اهميت كاربرد فيلها سخن به ميان آمده است

. از تاكتيك هاي جنگي در جنگهاي ميان ايرانيان و هنديان در عصر اسالمي بيان شده اند
فيلها در هندوستان در انحصار پادشاهان بودند و تصاحب و كاربرد شخصي غير از شاه 

سر و خرطوم . نيزه داران، گرزداران و شمشير زنان سوار بر فيالن مي شدند. ممنوع بود
  . لها را با زره سيمين يا زرين مي پوشاندندفي

نخستين گروهي كه كاربرد فيلها را در آسياي غربي از هنديان آموختند، شاهان 
 331در سال ) آربال(گامال اسكندر مقدوني در هنگام جنگ گاو. هخامنشي پارسي بودند

دشاه با فيل ها روبرو شد، اما در اين جنگ شكست سختي به داريوش سوم پا. م.پ
تاريخنگار تعداد فيلهاي شركت كننده در اين جنگ را ) 2(آريانوس. هخامنشي وارد كرد

گمان مي رود كه كاربرد فيلها توسط پارسيان از زمان .  راس نگاشته است15بالغ بر 
  .آغاز شده باشد) اتيوپي(تصرف هندوستان و حبشه 

.  منابع ذكر نشده استاطالعي در باره كاربرد فيلهاي جنگي در زمان اشكانيان در
  .ند كردمي باكتريا از فيلها در مقاصد جنگي خود استفاده -شاهان يونان
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سلكوس اول فيلهايي به . در جهان باستان، سلوكيان از فيلهاي جنگي سود برده اند
سوريه وارد كرده و آخرين حاكم اين دودمان آنها را در جنگ در برابر روم استفاده 

  . كرده بود
نظم و ترتيب خاصي مي ) 226-652(لهاي جنگي در زمان پادشاهي ساساني كاربرد في

تاريخ "پاوستوس بوزاند تاريخنگار نامي ارمني سده پنجم ميالدي، در كتاب . يابد
در اين اثر . در باره كاربرد فيلهاي جنگي توسط ساسانيان سخن رانده است) 3("ارمنيان

  . يا مقام رييس فيلها مطالبي ياد شده استپتژانداكا يا زنداكاپپتاريخي بويژه در باره 
.) م371سال (كاربرد فيلهاي جنگي ساساني در برابر ارمنستان بويژه در جنگهاي زيراو 

  .ياد مي شود.) م451(و آواراير
تاليف آميانوس ماركلينوس سرباز و ) 4("كردارها"فيلهاي جنگي پارسيان در كتاب 
 او  بويژه هنگام توصيف محاصره شهر آمد توسط .تاريخنگار بيزانسي نيز ياد شده اند

سپاه پارس، قيد مي كند كه در اين ارتش تعداد زيادي فيلهاي جنگي شركت داشتند كه 
شكل و بوي آنها باعث عصيان و سركشي اسبان و ترس و وحشت سربازان بيزانسي مي 

  . گرديد
دهاي آنان در برابر هپتالها اشاره هايي نيز در باره كاربرد فيلهاي جنگي ساسانيان در نبر

  .و هون ها باقي مانده است
ليكن تا آن . قبايل تازي نخستين بار در جنگهاي خود با ساسانيان با فيلها روبرو شدند

بر اساس گاهشماري  رسمي اسالمي، . زمان فقط يك فيل ديگر براي تازيان آشنا بود
  . تولد يافته است"ام الفيل"پيامبر اسالم در سال فيل 

 فيل در سپاه خود 35رستم فرمانده سپاه ايران تعداد .) م635(در جريان جنگ قادسيه
علي رغم كاربرد فيلهاي جنگي . داشت كه خود اين امر باعث وحشت تازيان گرديده بود

در سده . در ايران، استفاده از اين حيوانات در زمان امويان و نخستين عباسيان رواج نيافت
وه از فيلها به بصره آورده شد، اين منظره اي بس عجيب براي هشتم، وقتي كه يك گر

 45سوره .  در كتاب ديني قرآن قيد شده است"فيل"با اين حال واژه . ساكنان آنجا بود
قرار دارد و در آن در باره مسافرت ابراهيم سخن مي ) سوره فيل(ت نام فيل تحقرآن 
  . رود

با اين حال نخستين مولف .  نيز در باره فيلها مطلب آمده است"كليله و دمنه"در كتاب 
كتاب "تازي كه در باره فيلها تحقيق كرد الجهيز بود كه بر اساس اشعار هارون بن موسي 
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 "زنده بيل" خود داستان هاي مربوط به اين حيوان را آورده است و به فيلها لفظ "الحيوان
  .استاطالق شده ) فارسي ژنده پيل، فيل عظيم(

به غرب خالفت عرب آورده ) افغانستان كنوني(فيلها از هند، سند، مكران و كابلستان 
مي شدند ليكن از آنها فقط براي نمايش روزهاي عيد و جشنها و مراسم رسمي استفاده مي 

در اين عصر به فيلهاي جنگي نيز اشاراتي شده است ليكن نقش عمده اي را ايفا . كردند
  . نمي كردند
ان از نخستين سلسله هاي پادشاهي عصر اسالمي بودند كه هم پهنه ايران و هم غزنوي

و همانان بودند كه از فيلها در جنگهاي خود . شمال هندوستان را زير سيطره خود داشتند
-12سده هاي . بطور وسيع بهره مي بردند و نقش مهمي در جنگها به فيلها داده بودند

سبكتكين و محمود غزنوي بعنوان باج و . ي شونداوج كاربرد فيلها محسوب م.  م11
غوريان كه در . خراج و غنيمت جنگي از راجاهاي هندي سدها فيل دريافت مي كردند

شمال هندوستان جانشين غزنويان شدند و نيز حاكمان و سالطين دهلي كه پس از آنها 
اس خدمات به پ. زمام امور را در دست گرفتند، از فيلهاي جنگي استفاده مي كردند

  .شايسته شاهزادگان به آنها فيل هديه مي شود
سالطين سلجوقي نيز گهگاه كاربرد فيلها را از غزنويان آموختند، بويژه بركيارق كه از 

.) م1116- 17(در جنگ غزنه. آنها در شرق قلمرو خود و خراسان استفاده مي كردند
 غزنوي دچار وحشت شد  فيل جنگي شاه ارصالن50سپاه سلطان سنجر سلجوقي با ديدن 

ليكن با كنترل امور توانست افسار اينها را پاره كرده به سواره نظام ضربه وارد كند و 
بعدها خود سلطان سنجر در جنگ ). 5(فيلها را بر عليه صاحبانشان بكار گيرد

حاكمان غور فيلها .  فيل جنگي استفاده كرد40بر عليه نوه اش محمود از .) م1119(ساوا
عالءالدين محمد خوارزمشاه براي دفاع از . رابر خوارزمشاهيان بكار مي گرفتندرا در ب

فيلهاي به غنيمت گرفته از غوريان را مورد استفاده .) م1220(سمرقند در برابر مغوالن
ليكن باين حال كوچ نشينان مغول به فرماندهي چنگيز خان سمرقند را به . قرار داد

ت آهسته رو براي مغوالن تيزپر كارايي نداشتند و اين حيوانا. تصرف خود در آوردند
لذا چنگيز خان دادن علوفه به فيلها را ممنوع كرد و دستور داد آنها را در بيابان رها كنند 

بعدها غير از قلمرو حكومتهاي اسالمي هندوستان ). 6( تلف شدند"و در نتيجه اينها كال
در ساير نواحي فيلها ارزش ) رهمغوالن، نواب هاي بنگال، سلطان هاي كشمير و غي(



                                                                                                                             )51(فصلنامه آپاگا 

 

4

اينها فقط در افغانستان و ايران آن هم تنها براي مراسم . جنگي خود را از دست دادند
  .رسمي بكار گرفته شدند

  تصوير فيل در زمينه هنر از زمان ساسانيان بكار رفته است و اما در دوران اسالمي از 
در شاهن از زمان فردوسي و مثنوي . ستتصوير فيل به وفور در مينياتورها استفاده شده ا

  .موالنا جالل الدين مينياتورهاي بسيار زيبايي از فيلها نگاهداري شده است
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