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 چکیده

کاری از جمله ورزشهای مورد عالقۀ ایرانیان از دورۀ باستان می باشد. یکی از مشخصه های نژاد سوار

عوامل برتری اقوام ایرانی که به این سرزمین مهاجرت نمودند، داشتن اسب بود. این مسئله یکی از 

مهاجر بر بومیان ساکن ایران و تسلط بر آنها گردید. ایرانیان از دورۀ باستان در سوارکاری بسیار ورزیده 

و ماهر بودند. با ورود اسالم به ایران و تأکیدی که در آن بر اهمیت سوارکاری شده بود، این ورزش در 

ویژه با آمیزش اسبهای نژاد ایرانی با عرب، ایرانیان  ایران از پیشرفت قابل مالحظه ای برخوردار شد. به

در پرورش اسب و سوارکاری پیشرفت قابل مالحظه ای نمودند. در دورۀ حکومت فتحعلی شاه قاجار 

با توصیفهای روشن جهانگردان خارجی از ایران، می توان به تصویری بهتر و روشن تر از این ورزش 

اری در این دوره با حمایت دربار قاجار از رشد چشمگیری در این دوره دست یافت. ورزش سوارک

برخوردار گردید و چابکسواران در مسابقات سوارکاری یا تفریحات با هم مسابقه می داند. منابع 

تاریخی گزارش های مستندی از ورزیدگی کامل ایرانیان در این ورزش و تربیت اسبهای اصیل در این 

 دوره ارائه کرده اند.
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Equitation in Fath Alisha’s period 

Abstract 
Equestrian sports are a favorite among ancient Iranians. Having a horse was one characteristic of the Iranian 

race, when migrating to Iran and this was one of the superiority and domination of Iranians to indigenous. 

Since then, Iranians were riding very experienced and skilled. With the advent of Islam in Iran, and its 

emphasis on the importance of horsemanship, this exercise did significant progress in Iran. Also the fusion 

of Persian race horses with Arab race horses, Iranians have progressed further on Horseback riding. In the 

Fath Alisha’s period with clear descriptions of foreign tourists from Iran, better and clearer picture of this 

sport is available. With the support of Qajar’s  equestrian was significant progress and well jockeys were 

trained. Perfect skill of Iranians in this sport and training thoroughbreds in this period documented. 
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 مقدمه 

سوارکاری و تربیت اسب از مشخصه های نژاد ایرانی در بدو ورود به سرزمین ایران بود. اهمیت اسب در 

زندگی آریایی ها به حدی بود که  ادامۀ حیات آنها و شکار و جنگ در برابر رقبا به میزان باالیی بستگی به 

(. عالوه بر آن، دین اسالم 13: 3147توان آنها در استفاده از اسب و مهارت در سوارکاری داشت )فره وشی، 

به ویژه احادیث برجای مانده از پیامبر )ص( بر اهمیت و لزوم یادگیری ورزش سوارکاری تأکید ویژه ای 
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دارند، لذا وقتی اعراب وارد ایران شدند، نه تنها ورزش سوارکاری در ایران پیشرفت قابل مالحظه ای نمود، 

زش با بهره گیری از تجربیات اعراب به ویژه قابلیت نژاد اسب عربی، به بلکه ایرانیان عالقه مند به این ور

مهارت خود در این ورزش افزودند. با ورد ترکان به صحنۀ سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران، اهمیت 

سوارکاری و مهارتهای برخاسته از آن اهمیت افزایش یافت. این مسئله به قدری پررنگ بود که طبق بسیاری 

ت تاریخی، زندگی بسیاری از جهانگشایان ترک و مغول بر روی اسب و به سوارکاری می گذشت. از روایا

با همۀ اهمیتی که پژوهش در حوزۀ تاریخ و سیر تحول ورزش سوارکاری در ایران به ویژه دورۀ فتحعلی 

نگرفته است و شاه قاجار از آن برخوردار است، تا اطالع نگارنده تاکنون هیچ پژوهشی در این باره انجام 

این مسئله ضرورت توجه و پژوهش دربارۀ موضوع فوق را مشخص و آشکار می نماید. در پژوهش فرارو 

ق( نظر به حمایت 3123-3131شاه )در پی بررسی و سنجش این فرضیه هستیم: در دورۀ حکومت فتحعلی

بل مالحظه ای دست شخص شاه و ساختار اجتماعی و نظامی ایران، ورزش سوارکاری به پیشرفتهای قا

 یافت.

 شناسی تحقیق  روش

آن چه در این پژوهش مورد سنجش قرار می گیرد، ورزش سوارکاری و جایگاه آن در دورۀ فتحعلی شاه 

تحلیلی خواهد بود. یعنی  -قاجار است. با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

توصیف و تشریح و سرانجام ابعاد و زوایای ورزش  پژوهشگر می کوشد ابتدا موضوع مورد بحث را

سوارکاری در دوره فتحعلی شاه را تحلیل و تبیین کند. بدیهی است که روش گردآوری اطالعات در این 

 پژوهش عمدتاً کتابخانه ای و اسنادی است.

 ها  یافته

که ایرانیان در این دوره با یافته ها نشان می دهد، در دورۀ حکومت فتحعلی شاه قاجار با توجه به جنگهایی 

دشمنان خارجی انجام دادند و از طرفی اهمیت سواره نظام مجهز به اسب در این جنگها، ورزش سوارکاری 

در این دوره با اقبال عمومی مواجه شد. از طرفی با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ایران عصر 

لکه به عنوان یک هنر و ورزش نمایشی نیز محسوب می قاجار، سوارکاری نه تنها به عنوان یک ضرورت ب

گردید. به طوری که افراد خبره در این ورزش با حرکات سریع و جابه جا شدنهای پیاپی در اطراف اسب 

درحال حرکت، موجب سرگرمی شاه و درباریان را فراهم می کردند. ایرانیان در استقبال مهمانان ویژه به 

بهترین و زیباترین اسبها را به او هدیه می دادند، عالوه بر آن با تنظیم  خصوص سفرای کشورهای خارجی

 برنامه اسب سواری، مهارت ایرانیان در این ورزش را به رخ آنها می کشیدند.

 بحث و نتیجه گیری 

ایرانیان در دورۀ فتحعلی شاه به مانند ادوار قبل، اهتمام ویژه ای به پرورش و نگهداری اسب داشتند، به 

(. با توجه 332: 3143طوری که داشتن اسبهای اصیل و نیکو را نشانۀ بزرگی و شرافت می دانستند )اولیویه، 

اری و پرورش آن در این دوره به محدودیت وسائل حمل و نقل به چهارپایان به ویژه اسب، هنر سوارک
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پیشرفت چشمگیری کرد. در این دوره افرادی بودند که مهارت ویژه ای در تیمار اسب و نگهداری از آن و 

شناخت اسبهای اصیل و نژاده داشتند. مهارت در اسب سواری نه تنها در بین مردان ایرانی، بلکه در بین زنها 

هنرمندی و چابکی بود. به همین خاطر، خانواده های ایرانی به ویژه  به ویژه زنان روستائی و ایلیاتی، نشانۀ

آنهایی که متعلق به خاندان های اشرافی و بزرگان بودند، فرزندان خود را از همان دوران خردسالی با اسب 

؛  33: 71 133: 3131همدم کرده و آداب سوارکاری و چابکسواری را به او آموزش می دادند )جونز، 

(. این چابکسواران نه تنها از توان خود در جنگهای ایران با همسایگان بهره می گرفتند، 31: 3143 اولیویه،

بلکه در مسابقات سوارکاری هم که اغلب در مقابل بزرگان کشور برگزار می شد، شرکت می کردند و 

با نمایش چابکسواران  جوایزی بین سوارکاران برتر تقسیم می شد. از طرفی ایرانیان همواره از مهمانان ویژه

استقبال می کردند. به طوری که اغلب سیاحان خارجی مهارت ویژه ایرانیان در اسب سواری به ویژه 

را که در آن سوارکار در حالی که با نهایت سرعت می تاخت، به پشت سر برگشته و در « قیقاج»حرکت 

(. باارزشترین هدیۀ ایرانیان به 331: 3173همان حالت تیراندازی می کرد، بسیار ستوده اند )دوکوتزبوئه، 

؛  4139: 9، ج3132همدیگر و یا شاهان کشورهای دیگر هم معموالً اسبهای اصیل ایرانی بود )هدایت، 

 (. 173: 3124علوی شیرازی، 
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