
~ 283 ~ 

International Journal of Advanced Academic Studies 2020; 2(4): 283-288 
 

  
 

E-ISSN: 2706-8927 

P-ISSN: 2706-8919 

www.allstudyjournal.com 

IJAAS 2020; 2(4): 283-288 

Received: 12-08-2020 

Accepted: 18-09-2020 
 

 الله کاشفیپوهنمل حبیب 

 استاد دیپارتمنت فارسی

 پوهنتون  پروان 

 چاریکار، افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

 پوهنمل حبیب الله کاشفی

 استاد دیپارتمنت فارسی

 پوهنتون  پروان 

 چاریکار، افغانستان

 

 ایی از شاعران پارسیهبا نمونه ابزاِر جنگی در تاریخ بیهقی

 
 یالله کاشف بیپوهنمل حب

 

Abstract 
Hussein Bayhaqi shines like a shining star in the sky of Persian language who was being considered as 

the most committed and sincere historian in our latest civilization. Beyhaqi is the most worthy writer of 

the fifth century (Hegri Qamari) whose eternal masterpiece is full of historical and literary issues and 

values. The history of Beyhaqi is a full-fledged mirror of the culture and civilization of our ancient 

period. Besides of discussion on customs, tradition, literature and culture it also talked about issues 

such as: tools of war, line-up, command, war-making, revenge and dozens of other issues. 
This research tries to explore the very use of war tools in Bayhaqi's History (Tarikh-i-Bayhaqi) taking 

into consideration the works and samples of major Persian poets and writers. Though the war tools are 

variously used in many parts of the Bayhaqi’s History such as beep, track (sign) and etc. Despite of its 

frequent use in the mentioned credible document one or two of these samples have been selected to be 

used in the works . 
Since the very purpose of the study is to introduce war tools in Bayhaqi's History (Tarikh-i Bayhaqi) so 

all the war tools are extensively described alphabetically and for the due task Shahir Poets Dewan has 

been widely used. In addition, certain questions are selected for further understanding of war tools, to 

conclude it must be said that from one hand it is easy to understand the meaning of war tools and on the 

other hand they can be properly used in the due context. 
 

Keywords: Military Tools, Bayhaqi, Amir, Weapons, Beep and Sign.  

 

 چکیده
ی تمدنی ترین تاریخ نگار این حوزهدرخشد؛ حقا که او صادقی درخشانی در آسماِن زباِن فارسی دری میحسین بیهقی همچو ستاره

باشد که شاهکار جاودانش مملو از مسایل تاریخی و ادبی است. تاریخ بیهقی ی قرن پنجم هـ. ق مینویسنده تریناست. بیهقی شایسته

آرایی در آن، به مسایلی ی باستانی ماست، که گذشته از پرداختن به آداب، فرهنگ و مجلسای فرهنگ و تمدن دورهنمی تمامآیینه

 ها مورد دیگر نیز پرداخته شده است. جویی و دهجویی، انتقامآرایی، فرماندهی، جنگچون: ابزار جنگی، صف

ترین شاعران زبان فارسی، معرفی و بازکاوی شده است. از معروف هاییدر تاریخ بیهقی، با نمونه در این پژوهش ابزار جنگی 

ای مانند بوق، عالمت، عقابین، برگستوان و مانند آن نام برده جنگی های مختلف تاریخ بیهقی به کرات از وسایلاگرچه در قسمت

 شده است.  برگزیده ی زیباتر و رساترشده؛ با وجود این، در بیشترین موارد دو نمونه و گاهی فقط یک نمونه

ترین هدف ما معرفی و واکاوی ابزار جنگی در تاریخ بیهقی بوده است، بنابراین تمام ابزار جنگی براساس حروف از این که کلیدی 

و  شده است. آور سودجستهها و دیوان شاعران نامنامهی جامع توضیح شده است و برای انجام این کار از لغتالفبا نوشته و به گونه

سو به معانی ابزار ها تصاویری انتخاب شده است، در نتیجه از یکهمچنین برای بازشناسایی بهتر ابزار جنگی، برای اکثریت آن

 گذاشته شده است.تر به نمایش ها خوبشود و از دیگرسو طریق بکارگیری آنبرده میتر پیجنگی راحت

 

 ،ح، بوق و عالمت.بیهقی، امیر، سال ابراز جنگی،های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

ترین نویسندگان زبان فارسی دست قرن پنجم هـ. ق یکی از برجستهابولفضل محمدبن حسین بیهقی مؤرخ شهیر و چیره

دری است. او بر اساس توانایی، هوش و استعداد خود توانست که مورد توجه سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود 

ی او ای داشت که آثار او عاری از هر گونه حشو و زواید است و همچنین حافظهرفتهقرار بگیرد. بیهقی زبان ُشسته و 

گیری از تعبیرات تکراری ندارد. حد های همسان نیازی به بهرهکه حتی در توصیف صحنه»مملو از واژگان غنی است 

فایده و حشوآمیز پرهیز رادفات بیگیرد. از آوردن متها را بیهوده به کار نمیشناسد و آنو مرز کلمات را به خوبی می

: 7831پور، )روان« کندها نیز خودداری نمیترین نکتههایش به جا و به مورد است... و از بیان جزئیدارد. اطناب

52 .) 
های ها در پیوند به آن پژوهشترین شاهکارهای زبان فارسی است که در طول سالکتاب تاریخ بیهقی یکی از عالی 

هایی در آن وجود دارد که تا حال گشوده نشده و نیازمند کنجکاوی است. این نجام شده است، با آن هم گرهارزشمندی ا

باشد که نویسی است و از جهت ادبی، دارای نثر زنده و پوینده میی پربهای تاریخکتاب از جهت موضوع، گنجینه

ر تاریخ جاودان خویش به طبقات مختلف بیهقی دمطالب آن در اوج فصاحت و بالغت بیان شده است. ابولفضل

کاران، مطربان و مانند آن توجه کرده و از دیگرسو به آداب، رسوم، جویان، کسبهمداران، جنگاجتماعی چون سیاست

 ها و ابزار جنگی گاهی اشاره و گاهی پرداخته شده است. فرهنگ، شکار، نامه

ها در پی پیام خاصی نیست، م شده است؛ نویسنده در انتخاب نمونهاین پژوهش در پیوند به ابزار جنگی در تاریخ انجا 

ابراز از همین جهت ترتیب و توضیح ابزارجنگی را براساس حروف الفبا از هر روش دیگر برگزیده است. بیهقی از 

 ش نام های مختلف تاریخ سیاسی و ادبی خویی فیل، بوق، برگستوان، خشت و مانند آن در قسمتای چون: آیینهجنگی
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شود، بنابراین ما موارد آن سبب طوالت بیش از حد می برده است که ذکر تمام

ها را با توجه به ارزشمندی جمالت و برای بهتر معرفی کردن تمام نمونه

تر سو ابزار جنگی خوبایم؛ تا باشد که از یکابزار و وسایل جنگی برگزیده

ان توجهی به زبان و بیان به معرفی گرفته شود و از سوی دیگر تا حد امک

ی تاریخ بیهقی صورت بگیرد. ناگفته نگذریم که برای توضیح بهتر نویسنده

با توجه به رعایت  -های ابزار جنگی از شاعران کهن فارسی نیزویژگی

 هایی برگزیده شده است. نمونه -ایجاز

 در تاریخ بیقهی گذشته از ابزار جنگی، از وسایل موسیقی چون: دهل، بوق،

کردن لشکر و نیز برای ایجاد ترس و  کوس، نقاره و مانند آن برای آماده

شد، تا شد، که این موضوع سبب میهراس در وجود دشمن استفاده می

 سپاهیان غزنویان خویش را با نیرو و توانمند احساس نمایند.

: نوعی از طبل یا کوس بزرگی که دارای صدای بلند بوده و آن ی پیلآیینه-1

تابید، چشم دشمن بندیدند و هنگامی که نور آفتاب بر آن میر پشِت پیل میرا ب

ی پیل از بر آییه (. در تاریخ بیهقی عالوه7825گردانید )دهخدا: را خیره می

کردن چشم ابزار موسیقی نیز سخن گفته شده است که برای خیره و حیران

های ه کرد و بوققبلامیر }مسعود{ روی به»شد. دشمن از آن استفاده می

ها پیوست زرین که در کنار باغ داشته بودند بدمیدند و آواز به آواز دیگر بوق

ی پیالن ها و آیینهو غریوی برخاست و بردرگاه کوس فروکوفتند و بوق

هایی از (، نمونه823: 7833)بیهقی، « بجنبانیدند، گفتی رستخیز است

 شاعران:

 شاه افریقه را جامه فرو نیل زنند دی پیل زننچون به لشکرگه او آیبنه

  (757: 7838)منوچهری،  

  صدف را شبه است برجای در پیل و رنگ اشتر یز آیینه

 (773: 7838)نظامی،  
 

 
 

 ی پیل(، آیینه7)شکل 
 

: برگستوان در لغت به معنی نگهباِن سینه و پهلو است و برگستوان -5

که آن را شخص جنگی در تن  بوده است برگستوان یکی از وسایل جنگی قدیم

( این 8/851/ج7831انداخت )کزازی،کرد و یا هم باالی اسپ و پیل میمی

موضوع را معین نیز چنین آورده است: روپوش و زره مخصوصی که در 

انداختند )معین، کردند و یا روی اسپ میقدیم هنگام جنگ، بر تن می

تاریخ بیهقی آمده خود دال بر  هایی که در متون ادبی به ویژه در(. مثال7817

نخست جنبتیان بسیار با سال،ح تمام و برگستوان »نویسد: این است؛ بیهقی می

ی او با بسیار پیاده و ها، و خیل و خاصهها، مطرقو غالمان ساخته با عالمت

و با (. »87: 7833)بیهقی ،« آمدنبر اثر ایشان خیل یک یک سرهنگ می

ی زرین د و دو ماده، نران با برگستوانی از دیبا و آییهایشان پنج پیِل نر آوردن

« های مرصع به جواهرو سیمین و مادگان با مهدهای زر و کمرها و ساخته

 ها:(، نمونه177)همان: 

 دار و برگستوان و رسوار زره نبشتند نام ده و دوازدهزار 

 (278: 7832)مولوی،  

 ی آبداهمان چرم زربافه های گوهرنگارز برگستوان

 (752: 7838)نظامی، 

 یکی خسروی به آرزوی نارسان بدین اسپ و برگستوان کسان

  (172: 7811) فردوسی، 

 

 
 

 ، برگستواِن نگهباِن سینه(5)شکل 

 
 

 (انداختندیاسپ م یکه باال ی، برگستوان3)شکل 
 

ای است که با به صدادرآوردن آن در جنگ به دشمن اختار آلهبوق:  -3

وعی شیپوری که شکارچیان برای راندن شکار از محلی به محل دهند، نمی

کنند و... و این آله را به نام نای یا نای بزرگ نیز یاد دیگر از آن استفاده می

بر آن که در هنگام  از این آله عاله (. در تاریخ بیهقی7817کنند )معین، می

ده قرار آرایی مورد استفاعزیمت و بازگشت پادشاهان و حجاج و مجلس

گرفت، در جنگ نیز برای آماده کردن لشکر، حرکت کردن لشکر و برای می

امیر به رسیدن این خبر »رفت. ضعیف ساختن مورال دشمن به کار می

شد و بوق و دهل زدند و مبشران را خلعت دادند و بگردانیدن و بسیار شادمانه

و طبل و بوق وقت چاشتگاه آواز کوس »( و 7833:111)بیهقی،« چیز یافتند

کرد سوی خراسان و عراق از و بخاست که تاش فراش این روز حرکت می

 هایی از شاعران:(، نمونه532)همان: « راه بست

  یکی لشکر آورد با بوق و کوس چنین گفت کآمد سپهدار توس

 (115: 7811)فردوسی ، 

 اندرفتد چو خلق چوحلق کبوتر به بقبقه کان قبه را ز غبغبه بوق کان کس

 ( 873: 7883)سوزنی، 

 

 
 

 ، بوق(1)شکل  
  

های آهن ساخته شده است و ها و تختهای که از حلقهی جنگیجامه :جوشن -4

ی جنگ معنا کرده است ویژه دکتر معین این کلمه را زره و لباس

مگر قوی که اهل و خویش او }عبدالله زبیر{ بودند که با (. »7817)معین،

« جوشن و زره و مغفر و سال،ح غرق بودند وی ثبات خواستند کرد در

چون این حال ما را }مسعودیان{ مقرر گشت »( و 737: 7833)بیهقی،

چه فرمودنی بود بفرمودیم و جوشن درمان اینکار را به واجبی بساختیم وآن

)همان: « ها در مهد پیش ما بنهادندپوشیدیم و بر ماده پیل نشستیم و سال،ح

  ها:( نمونه121

  گونبپوشانمش جوشن الله کنون نبرد من آیداگر در 

  (312: 7811)فردوسی،  

ونهیب تو بود در درع که از بیم همیشه جوهرسفلیتورا دشمن بودگویی

 ودرجوشن

 (721: 7831)معزی،  
 

 
 

 ، جوشن(2)شکل 
 

است، ها فقط نوعی از سال،ح دانسته شدهنامه: این کلمه در تمام لغتحربه -2

:  7833بیهقی ،« ) جا شمشیر و حربه و سنگ استاین»د: نویسبیهقی می

 برگستوان
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: 7833)بیهقی،« ها یافت از سنگ و از حربهو بسیار جراحت(. » 775

ی ترین حربه، حربهتوان گفت که معروفنظربه شعر خاقانی می(. 137

 هندی بوده است، نمونه را:

 

  یمان ی هندی او حرمت تیغحربه بود به هنگام زخم در صف میدان جنگ

 (52: 7833)خاقانی، 

 بر نخیزند که چنان افتند ی مرگ اگر ستیزندبا حربه

 (12: 7835)نظامی، 

: عالمه دهخدا این کلمه را با نقل از برهان قاطع نام نوعی از خراتکین -3

(. بیهقی 7825سال،ح جنگی دانسته و گوید که شبه جوش است )دهخدا :

نفسی، و خصمان }بگتغدیان{ در بنه گفت: نفسیو هر کسی می» نویسد: می

آوردند و امیر ایستاد. پس حمله بدو ها به نیرو میبردند و حملهافتاد و می

آوردند و وی حمله به نیرو کرد و خراتکین داشت و هر کس را زد نه اسب 

 ( نمونه را:322: 7833)بیهقی، « ماند و نه مردم

 ردل اندر خراتکینبهتر که مرد کو کرا بینا همی بود دین کور در

 (7825)به نقل از دهخدا، 

تر از نیزه که آن را باالی دشمن پرتاب : سالحی است کوچکخشت -1

ای داشت که انگشت سبابه را در کردند؛ این سال،ح در میان ریسمان حلقهمی

 2/ج 7831کردند )طاهری مبارکه، آن حلقه کرده و به سوی دشمن پرتاب می

سال،ح تنها در حکایت نبرد مسعود با شیر در تاریخ  ( استفاده از این572: 

آمدی خشتی کوتاه و عادت چنان داشت که چون شیر پیش» بیهقی آمده است. 

ی سرکوتاه، تا اگر خشت بینداختی کاره ی قوی به دست گرفتی و نیزهدسته

نیامدی آن نیزه بگذاردی بردی و شیر را بر جای بداشتی... این روز چنان 

خشت بینداخت شیر خویشتن را دردزدید تا خشت با وی نیامد و افناد که 

 (.772: 7833)بیهقی ،« زبرسرش بگذشت

اند؛ یکی از ابزارهای : آن را عمود، گرِز آهنی و عامود نیز گفتهدبوس -3

توان جوشن و زره را از تن دشمن درید و باالی وی جنگی است که با آن می

های سنگینی است که تنها ز جمله سال،ح( و ا7825غلبه حاصل کرد. )دهخدا،

تواند از آن درست استفاده کند و تا زمان شخص شجاع و قدرتمند می

(. بیهقی 751: 7811است )صدیق ،ها کاربرد داشتهساسانیان در جنگ

و دبوس ، از اسب فرودآمد شمشیر برکشید خیلتاش دررسید»نویسد: می

چون هارون از »(. و 778: 7833)بیهقی،« درکش گرفت و اسب بگذاشت

خوارزم برفت دوازده غالم که کشتن وی را ساخته بودند بر چهار فرسنگی 

از شهر که فرود خواست آمد شمشیر و ناچخ و دبوس در نهادند و آن سگ 

 هایی از شاعران:( نمونه131)همان: « پاره کردندکافر نعمت را پاره

 گردد دبوس می وقت خشم آن دست بوسدست آن کس که او بکرد دست

 ( 372: 7832)مولوی،  

  شیرنر بگری پشت بر مهره با مهر آهنین و دبوس او

 ( 153: 7837)منوچهری، 

 زن اندر زمین برد سندان چنانکه پتک سر عدو به تن اندر فروبرد به دبوس

  (875: 7838)فرخی، 

 

 
 

 ، دبوس(3)شکل 

 

 
 

 ، دمامه(1)شکل 

 
ای است مانند کوس و نقاره که گاهی برای برانگیختن حساسات : آلهدمامه -9

که در عقد نکا،ح کردند چنانلشکر و بیشتر در محافل شادی از آن استفاده می

که هیچ مذکور از شاگرد پیشه و چنان»شازاده میرانشاه آن را به نوا آوردند. 

زن نماند که نه صلت مامهدار و توقی و ددار و پردهوضیع و شریف و سپاه

  (.252: 7833)بیهقی، « ساالر بگتغدی بد وبرسید

  

ساختن نیروی دشمن : دهل هم یکی از وسایلی بوده که برای ضعیفدهل -72

گردید. و اکنون در بعضی از و برانگیختن احساسات لشکر از آن استفاده می

یام جشن از آن ، و در ا«اتن»ها در افغانستان، در بازیی به نام عروسی

آواز بوق و دهل بخاست و نعره برآمد گفتی قیامت است، آن »کنند استفاده می

چون اصناف »(. و 821: 7833)بیهقی،« دشت پر لشکر و پیلی چندان بداشته

چنان نعمت به مجلس خالفت رسید تکبری از لشکر برآمد؛ دهل و بوق آن

 (:175)همان: « و شنودزدند که کسی مانند آن یادنداشت و نخواهند بود 

مادهل درگردن خر درخالف  کنندسعدیا پرهیزکاران، خودپرستی می

  ایمافگنده

 ( 378: 7833)سعدی، 

 فروماند آواز چنگ از دهل  سیر بر بوی گل تحکیم کند

  (827: 7838)سعدی، 

 

 
 

 ، دهل(3)شکل 

  

ای حلقهساختند و در دو سر آن ی حیوان می: زه کمان را از رودهزه -77

کردند و از برای این کار تعبیه کرده و آن را در دو گوشه کمان استوار می

ناچار بودند کمان را که از جنس سخت و قابل انعطاف بود برخالف جهت 

کردند و زه را بران محکم کرده و در وسط زه انعطاف طبیعی آن خم می

شد نامیده می ی کماندادند که چلهجایی برای گذاشتن دَم تیر ترتیب می

امیر}مسعود{ به ترکی مرا گفت زه از (. »715: 7831)طاهری مبارکه، 

« جا بر درخت، پیلبان را به زه کمان بیاویزرو و از آنکمان جدا کن و برپیل

  (.113: 7833)بیهقی،

 

 
 

 ، زه(1)شکل 

 

به  های کوتاه که بدان شکار کنند. دهخدا آن رانیزه: از جمله  ِشل و ِطراد -11

» نویسد: (. بیهقی می7825ی ُخرد یا عام نیز خوانده است )دهخدا،نام نیزه

براثر ایشان صدوسی غالم... بگذشتند، با سه سرهنگ سرای و سه عالمت 

(. و 551: 7833)بیهقی،« شیر، و ِطرادها برسم غالمان سرای بر اثر ایشان

« احمد نهادند پسرش را بر پیلی بود، بربودند، و تیر و شل و شمشیردر» 

 (.151)همان: 

ی ی بلند و دسته: یکی از ابزارهای اصلی جنگی بود با تیغهشمشیر -13

شد و مانند خنجر دارای غالف و نیام بوده است مخصوص ساخته می

ترین (. درتاریخ بیهقی، به نام تیغ هم آمده است. معروف23: 7833وکیلیان، )

های هندی داشتند، هرچه غالمان تیغ»تیغ در ادبیات فارسی تیغ هندی است. 

« ها نیکوتر از قصبتر، و کنیرکان شارهای باریک در سفتخیاره

و امروز سلجوقیان به خراسان رفتند اگر مرا با »(؛ 177: 7833)بیهقی،

« هرون عهدی بود آن گذشت و امروز میان من و از آن شما شمشیر است

 هایی از شاعران:( نمونه111)همان: 

 و باال و تن تهم و نسبت کیانی  بخت و شمشیر و دینار باشدکه را 

 ( 31: 7833)دقیقی، 

 ها شم شیراز بیم بیفکند ز کف چون شاه بگیرد به کف اندرشمشیر

 (81: 7833)عسجدی، 

 چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار چنین نماید شمشیر خسروان آثار

  (171: 7838)عنصری، 
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 ، شمشیر(72)شکل 
 

: از ابزار جنگ شبیه به منجنیق که در روزگاران گذشته برای عراده -14

تر کردند و قوت پرتاب آن نسبت به منجنیق کمپرتاب سنگ ازآن استفاده می

منی راست انداز{ سنگی پنج و ششوی }عراده(. »7817است )معیین،بوده

های عراده بکشیدند و سنگ کرد و زمانی نگریست و اندیشه و پس رسن

منی که از وان شد... در ساعت جان بداد و در آن روزگار به یک سنگِ پنجر

( 138: 7833)بیهقی،« عراده بر سر کسی آمدی آن کس نیز سخن نگفتی

 نمونه را:
 جاثلیق نگهبان نباید و را نترسد زعراده و منجنیق

 (31: 7811)فردوسی، 

 نه از گردش منجنیقش هراس  شناسنه عراده برگرد او ره

 ( 571: 7835نظامی،) 

چوب بلند که دارای نقش عقاب است ی شنکنجه دو قطعه: وسیلهعقابین -11

زدند. در تاریخ بیهقی در سه مورد بستند و تازیانه میکار را برآن میکه گناه

)حصری و پسرش، ابولقاسم کثیر و بوالمظفر حبشی( آمده است. خواجه حسن 

فرزندش و بار دیگر ابوالقاسم کثیر خواست که یک بار حصری و میمندی می

ها را با عقابین بزند؛ اما بنابر دستور امیر و میان جگری بونصرمشکان این

جان به سالمت بردند. و بوالمظفر را به اساس دستور مسعود هزار عقابین 

ی خواجه آورد و بوبکر حصری را و پسرش را خلیفه با موزه به خانه»زدند. 

که بفرمود تا چنان»و  (.728: 7833)بیهقی،« ن بزدندبایستادانید و عقابی

عقابین و تازیانه و جالدان آوردند و خواسته بود تا بزنند او دست با استادم زد 

 هایی از شاعران:( نمونه813)همان: « و فریاد خواست

 جامه ز آهنگ اوعقابان سیه عقابین پوالد در چنگ او

 (38: 7835)نظامی،  

 بربود و کشیدش در عقابین  عقب بودزلف چو عقاب در 

 (157: 7835)عطا،  

ها پیشاپیش سپاه آن را به : رایتی بوده است که در جنگعالمت یا پرچم -73

ای داشت هر گاه عالمت یا سپردند و در جنگ نقش اساسیدست سرلشکر می

افتاد، این خود نشان شکست آن گروه بود. همچنین بیرق گروهی به زمین می
فرمود تا و امیر عالمت را می»کردند. پذیرایی نیز از آن استفاده میبرای 

(. 723: 7833)بیهقی،« راندخوش بر اثر آن میبردند و خود خوشپیش می

ساالر دررسید با کوس و عالمت و آلتی و عدتی تمام و پس تاِش سپاه»و 

دو صدوپنجاه غالم از آن وی و صد غالم سلطانی که آزاد کرد بودند و ب

 (.537)همان: « سپرده

ی فالخان، فلخم، فلماخن و... ذکر شده از جمله این آله به گونه فالخن: -11

ای است که ( و آن رشته7825ابزاری برای پرتاب سنگ بوده است )دهخدا،

، «شش بافک»، «چهار بافک»های مختلف، یعنی از نخ یا ابریشم به گونه

ر افغانستان در روزهای زمستان بافند و اکنون دو... می« هشت بافک»

ها }مردم و گذرها و راه»نویسد: کنند. بیهقی میها با آن برفجنگی میبچه

« انداختنغور{ بگرفتند و بانک و غریو برآورند و به فالخن سنگ می

 (:721: 7833)بیهقی، 

 از تیر چرخ و سنگ فالخن بتر بود دشمن گر آستین گل برافشاندت به روی

 (13: 7833)سعدی،  

 راست نهاده است بر تو سنگ فالخن  راست چگونه شودت کار چوگردون

 (32: 7838)ناصرخسرو،  

  چو اندر دست مرد چپ فالخن گشتبنات النعش گرد او همی

 ( 387: 7837)منوچهری، 
 

 
 

 ، فالخن(77)شکل 

ی است که در زمان غزنویان از آن ا: شمشیر بلند و خیدهقراچولی -73

های قراچوری، شد و شمشیر مخصوص سبکتگین بود و به ناممیاستفاده 

» نویسد: (. بیهقی می7825قراچور و قراچول نیز ذکرشده است )دهخدا، 

اگرحرمت این مجلس نیستی جواب این به شمشیر باشدی، قائد بانگ بر او زد 

  (.821: 7833)بیهقی،« و دست به قراچولی کرد

  

 
 

 (ی، قراچول75)شکل 
 

است و ها یکی از معانی این کلمه تیردان دانسته شدهدر فرهنگ کش: -71

و دوهزار با کاله چهارپر بودند و کش و »اند. همه از تاریخ بیهقی مثال آورده

 (.531: 7833)بیهقی،« کمر و شمشیر و شغا، نیم لنگ برمیان بسته

آمد و در وقت نوادرمی ها بهوب: نوعی طبل بزرگی بوده که با چکوس -52

وقت »کردند. چنین برای پذیرایی و... از آن استفاده میآماده کردن لشکر و هم

چاشتگاه آواز کوس و طبل و بوق و بخاست که تاش فراش این روز حرکت 

چون روز »(. و 532)همان: « کرد سوی خراسان و عراق از راه بستمی

د و نعره برآمد. خوازمشاه به تعبیه براند شد کوس فروکوفتند و بوق بدمیدن

چون فرسنگی کناره رود برفت آب پایاب داشت و خوف بود، سواری چند از 

 هایی از شاعران:( نمونه882)همان: « طلیه بتاختند

 بر باد مده جان گرامی به فسوس چون دهد کوس برون بانگ ز پوست

 ( 823: 7838)سعدی،  

 بیاراست لشکر چو چشم خروس بزد نای رویین و بربست کوس

 (125: 7811)فردوسی،  

آویزند و به مانند ای که ابزارهای گوناگون را در آن میآلهمعالیق:  -57

جا کمربندی دانسته شده که ده آویزه داشته و است؛ در این« چنگک»

دوهزار با کاله دو شاخ و ( »7825آویختند )دهخدا،هایی را برآن میسال،ح

 (.531: 7833)بیهقی،« ه معالیق بودندکمرهای گران د

نوعی از فالخن بزرگ که بر سر چوبی قوی تعبیه کنند و : منجنیق -55 

کرد و در دیوارها را ویران می های کالن در آن نهاده که حتیسنگ

« من چه نیک»کردند و این کلمه معرب های برزگ ازآن استفاده میجنگ

ف در هیچ کلمه نیامده است و در است، زیرا در زبان عربی حرف چی و کا

ها بسیار مفید بوده؛ پس از جهت فخر به این ایام گذشته این آله درگرفتن قلعه

صاحب قاموس گفته که معنی منجنیک، »نام یاد شد بعد از آن معرب کردند. 

« من چه نیک، یعنی من چه نیکم برای کارها و این خالی از تکلف نیست

جا فرودآمد و امیر }مسعود غزنوی{ آن» ویسد: ن(. بیهقی می7825)دهخدا،

ساختند و شب کار میلشکر را فرمود تا بر چهار جانب فرود آمدند و همه

نهاند چون روز شد امیر برنشست و پیش کار رفت به نفس عزیز منجنیق می

ها برکارکرد و سنگ روان کرد و سمج گرفتند... امیر خویش و منجنیق

رفتند و به تیر غلبه کردند غوریان را و سنگ تا پیش فرمود غالمان سرای را

  (:723: 7833)بیهقی،« سه منجنیق با تیر یار شد

 تا رود فرق از میان این فریق  کنگره ویران کنید از منجنیق

 ( 121: 7832)مولوی، 

  از سنگ منجنیق بشکسته حص دشمن

 چونان که برگذاری بیجاده را به مینا 

 (381: 7883)سنائی، 

 

    

 ، منجنیق(78)شکل 
  

ای دراز و محکم ی چوبی: نوعی تبرزینی است که دارای دستهناچخ -58
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ی آن باریک و دارای باشد؛ قسمت دَم یا تیزی آن کشیده و نزدیک دستهمی

و »نویسد: وزن کم در حدود یک کیلو یا کمی بیشتر از آن است. بیهقی می

را فرمودی تا درآمدندی و به شمشیر بودی که شیر ستیزه کار بودی، غالمان 

و من }خوازمشاه (. »772: 7833)بیهقی،« و ناچخ پاره پاره کردندی

آلتونتاش{ بیرون خرگاه بودم با یارم و با سپر و شمشیر و کمان و تیر و ناچخ 

 (:113)همان: « بودیم، امیر}سبکتگین{ مرا آواز داد

  اسیر ناچخ این کشته ژنده پیل مست

  آن گشته شر زه شیری نرمطیع خنجر 

 (78: 7881)انوری، 

  اژها را درید کام وگلو

 ناچخ هشت مشت شش پهلو 

 ( 731: 7835)نظامی،

 

   
 

 ، ناچخ(72)شکل   ، ناچخ(71)شکل 
  

های گذشتگان از اهمیت خاصی برخوردار برداشتن در جنگ: نعرهنعره -14

ی ندان او دارای نعرهزدن گویند که رستم و خاو در مورد نعره استبوده

بسیار قوی بودند، در جنگ عالوه بر قدرت و نیروی لشکر و وسایل جنگی، 

ساختن زدن نیز سبب ضعیفنعره در تقویت جرات نقش اساسی دارد، نعره

چون روز شد کوس فروکوفتند و »نویسد: شود. بیهقی مینیروی دشمن می

براند چون فرسنگی کناره رود بوق بدمیدند و نعره برآمد. خوازمشاه به تعبیه 

« برفت آب پایاب داشت و خوف بود، سواری چند از طلیه بتاختند

 هایی از شاعران:( نمونه882: 7833)بیهقی،

 بلرزید دل در بر بدنژاد ها را کوهزادچو بشنید آن نعره

 (328: 7811)فردوسی، 

 ی شیر و کپی هست پیدا نعره چون نباشی راست میدان که چپی

 (125: 7832لوی،)مو 

 کوه پرنوف شد هوا پرگرد ی مرداز تگ اسپ و باک ونعره

 (81: 7838)عنصری، 

: دکتر معین آن را پوشش شمشیر و دگر چیزها دانسته است نیام یا غالف -11

(، این نکته را باید افزود که نیام پوشی است برای یک عدد 7817)معین،

گنجد و نیز تیغ در نیام ف نمیدو تیغ در یک غال شمشیر چنان که مثلی است

و صلحی استوار قرار گرفت و »بس و صلح است. شدن کنایه از آتش

البته نباید گفت که سلطان از » (.535: 7833)بیهقی،« شمشیرها در نیام شد

این آگاهی دارد... در چنین کارها سخن گویم تا شمشیرهای ناحق در نیام 

 ها:( نمونه211)همان: « شود

 با همه خلق در نیام بود ش اگر باشدنبرد تیغ

 (371: 7835)عطار، 

 کند نه غالف کار شمشیر می تن بود چون غالف و جان شمشیر

 ( 13: 7831)جامی، 

 

 
 

 ، نیام یا غالف(73)شکل 
 

شد. این ترین سال،ح که در شکار و جنگ از آن استفاده می: از کهننیزه -12

تیزی قرار که در سر آن آهن نوک شدسال،ح از چوبی بلند و محکم درست می

های کوچکی نیز به نام ژوبین برای پرتاب به سمت دشمن و گرفت. نیزهمی

افکنی مانند شمشیرزنی و تیراندازی است. مهارت در نیزهشکار متداول بوده

: 7831پور، بهرامیاست )های قدرت، سرعت و دقت در آن بودهاز نشانه

ن این دو تل، امیر پیادگان را فروفرستاد، با و صحرای عظیم بود میا» .(53

« های دراز و سپرهای فراخ بودند، بر اثر ایشان سواری سیصدنیزه

بزرگ و سبک و قوی بود، چنان که به شیر سخت»(. و 232: 7833)بیهقی،

  (:772)همان: « نیزه در آمد و قوت کرد تا نیزه بشکست و آهنگ امیرکرد

 کنی ناید جالب  نیزهز آن نی که از او  د تسلیمز دل که در اوجاه بود نای

 (187: 7831)خاقانی، 

 ی خارا نشاندی سنان در سینه چو برق نیزه را بر سنگ راندی

 (33: 7835)نظامی ، 

 ای چه هزارچه بدستی چه نیزه آب کزسرگذ شت در جیحون

 ( 7833،215)سعدی، 

 

 
 

 ، نیزه(71)شکل 
 

و » کمان، غالف کمان و تیردان دانسته است.  : دکتر معین آن رالنگنیم -11

دوهزار با کاله چهارپر بودند و کش و کمر و شمشیر و شغا، نیم لنگ برمیان 

 ( نمونه را:531: 7833)بیهقی، « بسته

فلک را گردن آویزد شغا ونیم  به وقت کارزارخصم و روز و نام و ننگ تو

 لنگ تو 

 (7233: 7833)به نقل از بیهقی،  

  رت کاربرد ابزار جنگی در تاریخ بیهقیکث -33

بررسی و سیری که در تاریخ بیهقی صورت گرفت، بیش از هر قسمت دیگر 

» نویسد: در متن ذکرشده از وسایل جنگی بیشتر استفاده شده است، بیهقی می

ی این محر،ح روز پنجشنبه بود، پیش از روز کار همه راست کردند. غره

م سرایی در دو طرف سرای امارت به چند چون صبح بدمید چهارهزار غال

گران ده معالیق بودند و با رسته بایستادند؛ دوهزار با کاله دو شاخ و کمرهای

هر غالمی عمودی سیمین و دو هزار با کاله چهار پر بودند و کش و کمر و 

بسته و هر غالمی سیصد از خاصگان در  لنگ برمیانشمشیر و شغا، نیم

های دو شاخ و های فاخرتر و کالهمیر بایستادن با جامهرستهای صفه نزدیک ا

کمرها به زر و عمودهای زرین و چند تن بودند با کمرهای مرصع به جواهر 

ی بزرگان و سپری پنجاه شصت به در برداشتن در میان سرای دیلمان و همه

های دو شاخ و کمر زر بودند و بیرون درگاه و والیت داران و حجاب با کاله

داران بایستادند. و بسیار پیالن بداشتند. و لشکر و برگستوان و ی مرتبهسرا

ها به دو رویه بایستادند با ها و سال،حهای دیبای گوناگون با عماریجامه

( این 533-531)همان: « ها تا رسول در میان ایشان گذرانیده آید... عالمت

به به نام امام القائم القادرباالله و خوادن خط متن در پیوند به مرگ خلیفه

دهد تا بامرالله است که سلطان مسعود به خواجه احمدحسن میمندی دستور می

داران با مراسم پذیرایی در کوشک عبداالعلی برگزار شود و غالمان و مرتبه

کند و حاجب وسایل و ابزار جنگی آماده شوند؛ خواجه سخن امیر را تأیید می

ی رسول و نامه و لشکر چه در بارهاند و آنخوبزرگ و ساالر غالمان را می

 نمایند.دهد و ایشان چنان مجلسی را آماده میو... بود دستور می

 

 گیرینتیجه

ابزار جنگی یکی از نیازهای مبرم یک کشور برای حفظ استقالل و مبارزه  

با دشمنان است؛ کشوری که دارای ابزار و وسایل جنگی باشد از نیرو و 

های دستگاه رخوردار است. بنابر روایت بیهقی، یکی از موفقیتتوان بلندی ب

هان غزنوی ها و ابزارهای گوناگون بوده است. پادشاهغزنویان داشتن سال،ح

آرایی و هان، وزرا، مجلسپادشاه که از وسایل جنگی در پذیراییبر اینعالوه

میدان جنگ بوده  های آنترین مورد استفادهکردند، اساسیامثال آن استفاده می

آوردند است؛ هنگامی که جنگاوران کوس و بوق و دهل و... را در نوا می

شدند و با مشاهده کردند منجنیق، دبوس، ی جنگ میهمه با نیروی قوی آمده

شمشیر و ابزار دیگر جنگی طرف مقابل توان و نیروی خود را از دست 

 داد. می
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نگی متنوع نام برده است. وسایل بیهقی در تاریخ وزین خویش، از ابزار ج 

ی پیل، قراچولی، عراده، معالیق و مانند آن از جنگی چون: برگستوان، آیینه

ها وجود داشته و نمایانگر تاریخ و تمدن باستانی خراسان ترین دورهکهن

بزرگ است. با گذشت زمان تمام چیزها پیشرفت کرده، این پیشرفت در ابزار 

ی کهن در دوره ست، اگر اموروز از ابزار جنگیجنگی نیز قابل مشاهده ا

شود، به این معنی نیست که از اهمیت آن چیزی کاسته ها استفاده نمیجنگ

ی خوبی برای ساختن زمینهها در حقیقت پیشنشده است، بلکه موجودیت آن

برگرفته شده از « تانگ یا غولپیکر»ابزار جنگی مدرن امروزی است؛ 

و موارد « مرمی»ل ظاهری، بزرگی، قوت پرتاِب منجنیق است، چون شک

 ها مشابه است. دیگری میان آن

ها امروز از زره و بیرق و برخی از ابزار دیگری چون دهل با تفاوتی از آن 

ساختن نیروی دشمن، شود. دهل که در گذشته برای ضعیفاستفاده می

ردید، اکنون در گبرانگیختن احساسات لشکر و محافِل شادی از آن استفاده می

و در ایام جشن از « اتن»ها در افغانستان، در بازیی به نام بعضی از عروسی

 گیرد.آن استفاده صورت می

ها، شعرای زبان فارسی چون دقیقی، فردوسی، سنائی، خاقانی، در تمام دوره 

ترین و زیباترین اندیشه و نظامی، عطار، مولوی و... توانسته اند که لیطف

ی کهن به گونه جزاب دوره یش را با استفاده از اسمای ابزار جنگیافکار خو

 نمایند.  و گیرا بیان
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