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  علوم و فنون نظامیتاریخ بیهقی و 
 

 1ی قدیمی مشهدیرضا رفا

  2دکتر زهرا اختیاری

 چکیده

این نوع خووانش  مورد خوانش قرار گرفته و ادبی  عموماً به مثابۀ یک اثر صرفاً تاریخ بیهقی

مسوال   است. در این پژوهش، نمود  انجامیدههای آن بخشی از ارزش به نادیده گرفته شدن

نگارنودگان  . مدعای اصویی  است شدهبررسی  تاریخ بیهقیگری در مرتبط با جنگ و نظامی

گوری در  نمای جنگ و نظوامی آیینۀ تمام تاریخ بیهقیپژوهش حاضر این است که کتاب در 

از  ی کوامیی آگواه  نویس صِرف نبوده؛ بیکهتاریخیک   بیهقی ابوالفض دورۀ غزنوی است و

 و مسال  نظوامی از حیث توجه به جزلیات جنگ  تاریخ بیهقی .گری داشته استعیم نظامی

ست و یکوی از  از جایگاهی ممتاز برخوردار انیز  کالسیک های تاریخیکتاب سایر در میان

در ایون  فردوسی است.  شاهنامۀیهقی از ترین دالی  این دقت در جزلیات، تأثیرپذیری بمهم

سوازی ماهیوت   ، در نمایاناین کتابمانده از های باقیکه اندک بخشایم پژوهش نشان داده

با ن سپاه غزنوی را ارکا. به این منظور، بسیار دارداهمیت گری در دورۀ غزنوی دقیق سپاهی

ی را موورد  مهوم سوپاه غزنوو   های و بخش ایمتبیین کرده تاریخ بیهقیتوجه به شواهد متنی 

خوریم کوه  برمی اصطالحات نظامیگاه به ، تاریخ بیهقیهنگام مطالعۀ . ایمواکاوی قرار داده

 درها داشته باشیم. هدف عمدۀ دیگور  برای فهم کام  متن باید درک و دریافت دقیقی از آن

ظور فهم بهتور آن  کار رفته در متن، به من هروشن سازی و توضیح مسال  نظامی ب این مقاله،

 است.

 .سیطان مسعود غزنویان، نظامی،، اصطالحات جنگ ،تاریخ بیهقی: هاکییدواژه

 مقدمه -1

هوایی اسوت کوه از دیربواز     ر فارسوی، از کتواب  ونثو متوون م عنوان یکوی از امههوات    به تاریخ بیهقی

ان یکوی از  بوه عنوو   اسوت. شوهرت و آوازۀ ایون کتواب     دوسوتان قورار گرفتوه   مورد توجه و اقبال ادب
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هوای ادبوی، هنوری    بوه جنبوه   شوده اسوت کوه اکثور پژوهشوگران، صورفاً       معیارهای نثر فارسی، باعوث 

هووای رو بسوویاری از زوایووای عیمووی ایوون کتوواب و دانووش شووناختی آن توجووه کننوود. از ایوونو زیبووایی

-مایوه موی  گستردۀ ابوالفض  بیهقی مورد غفیوت واقوش شوده اسوت. در حوالی کوه در ایون اثور گوران         

. رسوووم مختیووش ایشووان را مشوواهده کوورد  وان سوویمای زنوودگی مووردم در دورۀ غزنوووی و آداب وتوو

کووه بیووانگر اوضوواع دربارهووای  - توووان لیوو  کتوور دربوواریرا موویتوواریخ بیهقووی کتوواب از سووویی 

بنوودی کوورد و بووه کمووک آن، ازالعووات ارزشوومندی راجووش بووه حکومووت  دسووته -پادشوواهی هسووتند

 تواریخ بیهقوی  جوای کتواب   ال  مهوم دربوار غزنووی کوه در جوای     دست آورد. یکی از مسو  غزنوی به

هوا و مسوال  نظوامی اسوت. کیفیوت بیوان مسوال  مورتبط بوا جنوگ و           شوویم جنوگ  رو میبا آن روبه

تووان بوه کموک آن ازالعوات جوامش و کوامیی در       گری در این کتاب به حودی اسوت کوه موی    نظامی

    ارتباط با سپاه غزنوی به دست آورد.

نویسووی رواف فراوانووی یافووت و  اریخانی و سووپس ع وور پادشوواهی غزنویووان، توو  در دورۀ سووام

هووای مهووم دربووار پادشوواهی  نویسووی بووه یکووی از سوونت بووه بعوود، توواریخ 7سووپس از اواخوور قوورن 

-توورین ویووایش توواریخ(. یکووی از مهووم259: 1991هووای مختیووش تبوودی  شوود )شمیسووا،  حکومووت

هووا، اعیوواد، جشوون هووا از قبیوو ه توسووط آنل صووورت گرفتوونویسووان، بیووان احوووال پادشوواهان و اعمووا

هووا بوووده اسووت. اهمیووت کشورگشووایی و جنووگ در نظوور    مجووالس بووار عووام و خووا  و جنووگ  

نویسوان توجوه خاصوی را بوه جنوگ و مسوال        تواریخ  کوه  ، عوامیی بووده اسوت بورای ایون     پادشاهان

و ای را یافووت کووه در آن از جنووگ  توووان کتوواب توواریخی نظووامی مبووذول کننوود و درواقووش نمووی  

   کشورگشایی سخن نرفته باشد.

 پیشینۀ پژوهش -1-2

گرفتووه، صووورت عیموویِگووری دورۀ غزنوووی، تنهووا پووژوهش مسووتق   در مووورد اصووول نظووامی 

 «سواختار و عمیکورد سوپاه غزنویوان    »عنووان  زاده کوه تتوت   ای اسوت از دکتور اسوماعی  حسون    مقاله

رنودۀ ایون مقالوه فور  را بور      منتشور شوده اسوت. نگا    پژوهشنامۀ عیووم انسوانی  و در  1935در سال 

وجود تناقضات ساختاری در سوپاه غزنووی نهواده و بوا اسوتناد بوه شوواهد متنوی از متوونی هم وون           

هووای مختیووش تعارضووات و تناقضووات سووپاه غزنوووی را   جنبووه ،توواریخ بیهقوویو  توواریخ گردیووزی

تعووار   شووام نویسووندۀ متتوورم شووده توسووط و بررسووی کوورده اسووت. تعارضووات تبیووین تبیووین 
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در پایووان بووه ایوون نتیجووه  اسووت. نویسوونده  سوویه مراتبووی و تعووار  در ترکیوور جمعیتووی سووپاه سی

رغووم تووالش مسووعود غزنووی بوورای رفووش تعارضووات سوواختاری سووپاه، ایوون  رسویده اسووت کووه عیووی 

 تعارضات از بین نرفت و همین عام ، باعث شکست سپاه غزنوی در جنگ دندانقان شد.

 پژوهشسؤاالت  -1-3

چه تفاوتی با سایر کتر تاریخی  تاریخ بیهقیو جنگی در کتاب  بیان مسال  نظامی -1

 دارد؟

بر ایجاد لتن حماسی بیهقی گذاشته  چه تأثیری فردوسی شاهنامۀ از تأثیرپذیری -2

 است؟

مطرح  تاریخ بیهقیدر کتاب جنگ و مسال  نظامی چه اصطالحات خاصی در باب  -3

 شده است؟

اند و نیروهای نظامی هایی داشتهیها و ادوات جنگ در دورۀ غزنوی چه ویژگسالح -4

 اند؟شدهبندی میگونه و بر چه اساسی رتبهچ

اصول اساسی جنگ در دورۀ غزنوی را با چه کیفیتی در کتاب خود بیان کرده  بیهقی -5

 است؟

 روش تحقیق -1-4

از حیووث  توواریخ بیهقوویابتوودا  ،ؤاالتی کووه در بوواال مطوورح شووددر ایوون مقالووه بوورای پاسووخ بووه سوو

در بخوش بعود تأثیرپوذیری     چنود اثور مهوم تواریخی مقایسوه شوده اسوت.       بوا  گوری  ظوامی توجه به ن

سووپس گووری از فردوسووی بررسووی و تبیووین شووده اسووت.   بیهقووی در توصوویفات جنووگ و نظووامی 

بررسوی قورار    ، موورد شوده  مطورح تواریخ بیهقوی     وه در بور اسواس آن  وضعیت کیوی سوپاه غزنووی    

-انوواع سوالح   بعود،  بخوش  . درنودی شوده اسوت   بایون کتواب دسوته   ارکان سپاه بور اسواس    وه گرفت

-هوا و آیوین  شویوه  نوین  و هم شوده واکواوی  نکوات موبهم آن    وی در کتواب، معرفو   رفتهکار  ههای ب

تبیوین و بررسوی   ورده،  وه بیهقوی در کتواب خوویش آ    بوا توجوه بوه آن   در دورۀ غزنووی،  های جنگ 

هووای راکنودگی جنوگ  . در بخوش آخور نیوز بوه منظوور فهوم دقیوق و جوامش مخازبوان، پ         شوده اسوت  

هووا بووه ت ووویر احی وقوووع جنووگبووه همووراه نووو 192تووا  121هووای مهووم صووورت گرفتووه در سووال
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بووه کوشووش دکتوور  توواریخ بیهقوویاسوواس کووار در ایوون پووژوهش، ت ووتیح جدیوود   .ه اسووتآمووددر

 جعفر یاحقی و آقای مهدی سیدی است.متمد

 اهمیت پژوهش -1-5

 توواریخ بیهقوویگووری در کتوواب ارزشوومند رویکوورد مقالووۀ حاضوور، بررسووی اصووول سووپاه و نظووامی

 دربردارنوودۀشووناختی و ادبووی، هووای زیبووایین کتوواب عووالوه بوور جنبووهاسووت؛ از ایوون جهووت کووه ایوو

اصووطالحات عیوووم نظووامی دورۀ غزنوووی اسووت و بررسووی ایوون اصووطالحات در ایوون کتوواب، بووه    

 انجامد.تر از متن میخوانشی بهتر و درکی صتیح

 بحث-2

 و مقایسۀ آن با چند کتاب تاریخی تاریخ بیهقیکیفیت بیان مسائل نظامی در نگاهی اجمالی به  -2-1

هوای بعود از آن، بوه یوک تفواوت      با مقایسۀ کتور برجسوتۀ تواریخی دورۀ غزنووی و حتوی دوره     

بوه ایون معنوا کوه از حیوث بیوان جزلیوات         ؛خووریم معنوادار در بیوان مسوال  جنگوی و نظوامی برموی      

و  گیورد سوو قورار موی   در یوک  تواریخ بیهقوی   هوای مختیوش جنوگ،   افزارها و شیوهجنگ گری،نظامی

تف وی  و بوا دقوت تموام     در کتواب خوود بوه   هوا را  جنوگ قوی  سایر کتر تاریخی در سوی دیگور. بیه 

هوا نوام   سوتفاده شوده در جنوگ   هوای ا و از سوالح  کنود ، ارکوان سوپاه را معرفوی موی    کنود توصیش می

کوار رفتوه    هر صوورت آشونایی بوا اصوطالحات فنوی بو      د تواریخ بیهقوی  ای که خوانندۀ گونههب برد؛می

عوالوه بور توضویتات دقیوق و      سوازی کنود.  هوا را در لهون خوود ت ویر   وانود جنوگ  تدر کتاب، موی 

، ف ویی در موورد   تواریخ بیهقوی  بیهقوی در ابتودای مجیود ششوم     گوری،  نگرانۀ جنوگ و نظوامی  جزلی

و خشوم هسوتند. اهمیوت سوپاه     گانۀ بدن انسان نگاشته اسوت. ایون سوه قووه خورد، سوخن       قوای سه

 را انسوان  قووۀ خشوم  در جوایی  و مسال  نظامی و جنگی در اندیشوۀ بیهقوی بوه حودی اسوت کوه او       

هوا دریابود   پوس خشوم لشوکر ایون پادشواه اسوت کوه بِدیشوان خیو          »کند: به لشکر پادشاه تشبیه می

شوکر سواخته باشود و    و ثغور را اسوتوار کنود و دشومنان را بِرمانود و رعیوت را نگواه دارد. بایود کوه ل        

 .(92: 1933)بیهقی، « او را فرمان بردار با ساختگی

 -1توواریخ جهانگشووااسووتثنای مووواردی هم ووون  بووه -آثووار برجسووتۀ توواریخی دیگوورنویسووندگان 

اثووری توواریخی  توواریخ گردیووزیانوود. توجووه دقیووق و موشووکافانه بووه مسووال  نظووامی مبووذول نداشووته 



 97                                   مینظا فنون و عیوم و بیهقی تاریخ                     سال چه  و هشتم      

بسویار شوبیه اسوت.     تواریخ بیهقوی  و از نظور زموانی، بوه     نگاشوته شوده   119یا  112در سال است که 

نیوز موجوود اسوت و روایوت      تواریخ گردیوزی  های مربووط بوه حاکمیوت مسوعود غزنووی در      بخش

وجوه ارزش یکسوانی ندارنود.    انود بوه هوی    هوا اشواره کورده   نوویس بوه آن  هوایی کوه دو تواریخ   جنگ

الف بیهقوی ازالعوات دقیقوی را    خو  بور مسوال  جزلوی را بیوان نکورده و     هوا  گردیزی در بیوان جنوگ  

گردیووزی فووتح قیعووۀ هانسووی توسووط امیوور  عنوووان مثووال، هبوو در اختیووار مخازوور قوورار نووداده اسووت.

لشووکر گوورد آن قیعووه را بگرفتنوود و حوورب بپیوسووتند... و »مسووعود را چنووین توصوویش کوورده اسووت: 

چووون شووش روز حوورب کردنوود، یووک بوواره ح ووار بیفگندنوود و ح ووار عووورت شوود و انوودر       

ادنوود، لشووکر اسووالم ح ووار را غووارت کردنوود و مووال بسوویار غنیمووت یافتنوود و بووردۀ بسوویار      اوفت

، سووومنات توسووط امیوور متمووودشووکوه باو یووا در توصوویش فووتح  ،(192: 1999)گردیووزی، « گرفتنوود

و چوون لشوکر اسوالم نزدیوک شوهر آمدنود، موردم شوهر را         »چنوین نوشوته اسوت:    تنها در چند سطر 

یوسوتند، و بسوی روزگوار نشود کوه ح وار بگشوادند و لشوکر امیور          در ح ار گرفتند و بوه حورب پ  

 (.112 )همان:« چه منکرتر و بسیار کفار کشته شدنداندر اوفتادند و کشتنی کردند هر متمود

توواریخ بهووار در ت ووتیح قابوو  مقایسووه اسووت.  توواریخ بیهقووینیووز از جهوواتی بووا  توواریخ سیسووتان

توواریخ پایووۀ حیووث سووبک نگووارش، آن را هووم و از  5، بخووش اول آن را متعیووق بووه قوورن  سیسووتان
مؤلووش  .(29، تح: مقدمووۀ م وو1939، توواریخ سیسووتان) دانسووته اسووت توواریخ گردیووزیو  بیهقووی

 تواریخ سیسوتان  تووان  موی  .هوای امیوران سوامانی سوخن گفتوه اسوت      کتاب بارها از جنگاین  نامعیوم

در ت ایوون کتوواب ، امووا ازالعوواسووتنادشووبیه  توواریخ بیهقووینگووری بووه از حیووث دقووت و جزلووی را

اسوت و جزلیوات مسوال  نظوامی و جنگوی       تواریخ گردیوزی  مشوابه  حوزۀ مسوال  جنگوی و نظوامی    

»... نویسود:  موی  922عنووان مثوال، نویسوندۀ کتواب در لکور حوواد  سوال         هشود. بو در آن دیده نمی

برفوت و  دو هزار مورد جموش شوده... آمدنود بوه حورب امیور بوالفضو ، بو امیور بوالفضو   از داشون            

جووا حوورب کردنوود و ایشووان غیبووه کردنوود و بسوویار    آن شووتنگان، وو  عیوواران شووهر و سوورهنگان 

هووای امیوور متمووود در توصوویش یکووی از جنووگیووا و  ،(991)همووان:  «سوواالران ایشووان را بگرفووت

لشوکر پیراموون شوهر فورا گرفووت     »غزنووی در عبواراتی کوامالً مووجز، اتفاقوات را شورح داده اسوت:        

بنوودان  و وقووت حوورب بووود؛ و ایوون درآغوواز کردنوود و هوور روز بوود شارسووتان جنووگ بووه درهووایو 
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نعووام ات تیووش گشووت، و اَموودت هشووت موواه بمانوود، و قوورب پان وود موورد فوورو شوود و تمامووت غی وو

 (.  111)همان: « شد تاراف

بسویار متفواوت اسوت     تواریخ بیهقوی  نیز به این دلیو  کوه از نظور زموان نگوارش بوا        تاریخ گزیده

آیود، بوه جهوت بررسوی     شومار موی   ترین کتور تواریخی قورن هشوتم بوه     و در عین حال یکی از مهم

حموودا  اسووت.  توواریخ بیهقوویگزینووۀ مناسووبی بوورای مقایسووه بووا   توصوویفات نظووامی سوویر تطووور

در  نیووز تووألیش ایوون کتوواب را بووه پایووان بوورده اسووت. توضوویتات مسووتوفی  791مسووتوفی در سووال 

هوای متموود   مسوتوفی یکوی از جنوگ    ،حوزۀ مسال  نظامی بسویار مخت ور اسوت. بوه عنووان مثوال      

جنوگ کردنود. صواحر فواردین ح واری شود. سویطان        »گونه توصویش کورده اسوت:    غزنوی را این

و یوا   ،(999: 1991 )مسوتوفی، « را خوراب کورد و قیعوه مسوخر گردانیود     به قوت فویالن دیووار قیعوه    

خور دولوت   در آ»ز سوران غوریوان چنوین نوشوته اسوت:      در شرح جنگ بهرام شاه غزنووی بوا یکوی ا   

او عالءالوودین حسووین بوون حسووین غوووری بوور او خووروف کوورد. بهوورام شوواه منهووزم بووه هنوود رفووت.  

الوودین سووام، در غووزنین پادشوواهی داد و خووود بووه هووری عالءالوودین حسووین، بوورادر خووود را، سوویش

)همووان: « الدولووه سووام جنووگ کوورد. سووام منهووزم شوودرفووت. بهوورام شوواه مراجعووت کوورد و بووا سوویش

111.) 

 شاهنامهیری بیهقی در توصیفات نظامی از تأثیرپذ -2-2

بوه اسوتثنای    –و پوس از آن   بیهقوی تواریخ  ع ور  که در سوایر کتور تواریخی هوم     با توجه به این

هوا و مسوال  نظوامی در آن    بوه جنوگ   -در آن مشوهود اسوت   شواهنامه کوه در توأثیر    تاریخ جهانگشوا 

ان دلیو  عالقوۀ بیهقوی بوه لکور      حد که وقایش تاریخی را توصیش کند اشواره شوده اسوت، شواید بتوو     

فردوسوی مورتبط    شواهنامۀ هوا را بوه تأثیرپوذیری او از    جزلیات جنوگ و توصویش دقیوق لشکرکشوی    

لتوون نویسووندۀ آن لتنووی یووک کتوواب توواریخی اسووت، توواریخ بیهقووی  کووه رغووم ایوونعیووی دانسووت.

 بیاان تااریخ اماسای   هودف مشوترک بیهقوی و فردوسوی     کوه   یاحقی بوا بیوان ایون   . حماسی است

 :  نویسدبوده است، می یرانا

 بووه دیگوور زوورف از را بیهقووی توواریخ و شوواهنامه و زوورف یووک از را بیهقووی و فردوسووی ن ووهآ»

 زبوانی  بوه  و نووعی  بوه  یوک  هور  کوه  هاسوت آن پدیدآورنودگان  اصویی  غور   ،کنود موی  نزدیک هم

 نایو  در یکوی  منتهوا  کننود؛  روایوت  را ایوران  حماسوی  و باشوکوه  تواریخ  حضوی   و اوف انود خواسته
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 از نیووک هووم دو هوور و را، نزدیووک روزگووار دیگووری و اسووت برگزیووده را دور هووایگذشووته کووار

 ،بیهقوی « )... دانسوت شواهنامه  روایوت  اداموۀ  را بیهقوی  تواریخ  تووان موی  کوه  آنجوا  توا  اند؛برآمده عهده

 (.29 ،مقدمۀ م تح :1933

بیوین حماسوی   عوالوه بور ت   – رسود یکوی از وجووه تأثیرپوذیری بیهقوی از فردوسوی      به نظور موی  

هووا بوووده هووا و لشکرکشوویو توجووه بووه جنووگ لتوون حماسووی فردوسووی از او گیووریوام -توواریخ

هووا و پهیوانووان و شوواهان و جنووگ   -زووور کیووی متووون حماسووی   ه و بوو - شوواهنامهاسووت. در 

نیووز  توواریخ بیهقوویدر . هووا هسووتندبوورد روایووتتوورین عواموو  پوویشهووای ایشووان مهووملشکرکشووی

ن بون ور مشوکان و امیرمسوعود، اعموال و کردارشوان عمومواً بوا        هم وو  ایهوای برجسوته  شخ یت

هم ووون رسووتم و  شوواهنامهای هووای افسووانهموفقیووت همووراه اسووت و از ایوون جهووت بووا شخ وویت 

اموا در اموور    دار دیووان رسوالت اسوت،   اگرچوه عهوده   کوه بون ور   )با این وجوه مشوابهت   کیکاووس

کنود( قابو    کیکواووس را ایفوا موی   دهود و رسوتم نیوز نقوش شوبه وزیور       مهم بوه شواه مشوورت موی    

 قیاسند.  

هوا بوا   تووان شوباهت معنواداری را میوان بعضوی از توصویفات بیهقوی در بیوان جنوگ         سویی میاز 

توصوویش فردوسووی از نبوورد عنوووان مثووال  د. بووههووای فردوسووی مشوواهده کووربرخووی ت ووویرپردازی

بووه شووک  معنوواداری خسوورو و افراسوویاب بووا توصوویش بیهقووی از نبوورد امیوور مسووعود بووا غوریووان کووی

 مشابه است.

 :خسرو و افراسیاباز نبرد کی توصیش فردوسی

 ارزار...وووونگه کرد تا چون کند ک  اروورد ح ووووووووبیامد بگردید گ

 ار...وویکی کنده کردن به گرد ح   هریاروووووووبه لشکر بفرمود پس ش

 رد...ووونده کسپه را به گردش پراک  ردووووووودو نیزه به باال یکی کنده ک

 دو صد منجنیق از پسش لشکری...  ر دریووودو صد ساخت عراده از ه

 رخ سرکشان گشته هم ون زریر  یرووجنیق و ز تووبه یک سو بر از من

 زبر سو به گرز گران دار و کوب  به زیر اندرون آتش و نفت و چوب

 .(255-252 :1، ف1939ی، )فردوس                                                   
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 توصیش بیهقی از نبرد امیر مسعود با غوریان:

توور از آن ح وواری کووه گفتنوود در همووۀ غووور متکووم  ح وواری یافتنوود سووخت ح ووین چنووان 

از  کووار کوورد و سوونگ روان کردنوود و سووم  گرفتنوود هووا بوور... منجنیووق امیوور برنشسووت و ... نیسووت

تور  هوا کوه از آن سوخت   هوا و بواره  پیوسوتند بور بورف    زیر دو برف که برابر امیر بود و غوریوان جنگوی  

 دیوووار بووزر  از سوونگ منجنیووق بیفتوواد و گوورد و خوواک و دود و  ،... و وقووت نموواز پیشووین نباشوود

 (.119-113: 1933بیهقی، « )آتش برآمد و ح ار رخنه شد...

 بیهقی سیمای سپاه غزنوی از نگاه -2-3

در ابتوودای اموور بسوویار  ،بینوویمظووم آن موویراجووش بووه ترتیوور سووپاه و ن  توواریخ بیهقوویآن ووه در 

سووپاهی کووه در دورۀ امیوور متمووود و بووا اتکووا بووه نیووروی سووامانیان بووه قوودرت و    باشووکوه اسووت. 

سوویطان مسووعود قوورار گرفووت و بووه ، پووس از موور  او در اختیووار فرزنوودش، ایی رسوویده بووودشووکوف

تقویووت آن ایوون ترتیوور، پادشوواه جوووان در ابتوودای رسوویدن بووه پادشوواهی از جهووت تجهیووز و       

ارد، کووه در ابتوودای کتوواب در حووالی کووه امیوور مسووعود در ری حضووور د  چنووان ای نداشووت.نگرانووی

ا  عنوه فرمووده بوود توا      امیور رضوی  »کنود:  شوکوهمندانه توصویش موی   بیهقی سپاه سیطان مسعود را 

ر در خیموه ایسوتاده و سووار و پیوادۀ     و تکی فی سواخته بودنود سوخت عظویم و بسویار غوالم بو        کوکبه

 .(19 :همان) «سالح غرق در سیار در صتراب

هووای چینوویهووا و سووخن نووین توزئووههووای مسووعود و همدلیوو  خودکووامگی هتوودری  و بووهبوو 

و  عیوی قریور   اریوارق،  غوازی،  ماننود حاجور  چنود از فرمانودهان و بزرگوان سوپاه،     تنوی   ازرافیوان، 

ی یکووی از دالیوو  از سووویی بیهقوو رونوود.شووکیی از بووین مووی شوووند و یووا بووهسباشووی زنوودانی مووی

و »کنوود: لکوور مووی -بوورادر سوویطان مسووعود -هووای امیرمتموودگیووری صوویهتضووعیش سووپاه را بووازپس

هووا سوورد گشووت و آن بووار دلهووا و تشوودیدها رفووت و آخوور بسوویار مووال بشکسووت و بووه یووکعنوش 

ایون مسوال  در کنوار     .(259و  253 :)هموان  «هوا کوه دیوده آموده بوود بنشسوت      خوواهی هوا و هوا می 

پیوواپی از ترکمانووان باعووث شوود کووه از یووک سووو تعووداد سووپاهیان مسووعود بووه شوودت  هووایشکسووت

گذاشوت؛ توا    سوپاه  هوا توأثیر بسویار بودی بور روحیوۀ      شکسوت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، ایون  

بووه »کووه حتووی بسوویاری از سووپاهیان مسووعود در جنووگ دنوودانقان بووه لشووکر دشوومن پیوسووتند: جووایی 

آن هووای شوویر بگشووتند و بووه ترکمانووان پیوسووتند و مووتهفتوواد غووالم بووا عال و یووک دفعووت سی وود



 111                                   مینظا فنون و عیوم و بیهقی تاریخ                     سال چه  و هشتم      

یکودیگر را گرفتنود و آواز دادنود     بیامدنود و غالمان کوه از موا گریختوه بودنود بوه روزگوار پوورتگین        

 .(919 )همان: ...« و حمیه کردند به نیرو« یار یار،:»که 

بوه چشوم   یهقوی  ب تواریخ گونه کوه در ابتودا لکور شود، آن وه در کتواب       همان با تمام این اوصاف،

 برتوری و بوه زوور   سوپاه سویطان مسوعود، شوکوه، عظموت،       خوورد ایون اسوت کوه در ارتوش و     می

ی و صوفات منفوی غیبوه    سسوت  بور ضوعش و   د،مثبوت دارنو   کیی صفاتی کوه بورای یوک سوپاه، جنبوۀ     

قووی نیووز در جووای جووای عنوووان فووردی مقتوودر، توودبیر امووور را بووه دسووت دارد و بیه  هدارد. شوواه بوو

-عنوووان مثووال در موودح توانووایی و قوودرت او در رام کووردن غوریووان موویهسووتاید. بوواو را مووی کتوواب،

دادنوود و نووه در کتوور خواندنوود کووه غوریووان پادشوواهی را  ه و بووه هووی  روزگووار نشووان نوو » نویسوود:

( و یووا جووایی دیگوور در وصووش قوودرت و تبتوور 111)همووان:  «چنووین منقوواد بودنوود کووه او را بودنوود

و همگوان   ،زانوو افتواد و جوان بوداد    شویر بوه    »... کنود: وصوش موی   مسعود در شکار شیر، او را چنین

 .(119 )همان: 2«کسی این یاد ندارند ر عمر خویش ازکه حاضر بودند اقرار کردند که د

 تاریخ بیهقیدر و مسائل مربوط به آن  ارکان سپاه دیوان عرض، -2-4

 ساختار دیوان عرض -2-4-1

هووا در ایوون حکومووت  خانووهه و وزارتبوور اسوواس وزارت بووود  سوواختار حکومووت غزنوووی 

آن ووه »نویسوود: باسووور  در مووورد تشووکیالت اداری غزنویووان مووی  انوود.شوودهنامیووده مووی« دیوووان»

گیوری منوازق...، دیگوری    م است وجوود سوه دیووان ضوروری بوود: یکوی بورای اداره و مالیوات        مسی 

ازان و پرداخووت سوورب آوریبوورای رسوویدگی بووه مناسووبات مکاتبوواتی بووا بخووارا و سووومی بوورای جمووش

وزیوور( اداره « )صوواحر دیوووان»زیوور نظوور  دیوووان هوور .(11: 1999)باسووور ، « مواجوور بووه آنووان

نامود،  موی «  رخواجوۀ بوز  »هوا زیور نظور وزیور بوزر  کوه بیهقوی او را        شده و البتوه تموام دیووان   می

)معوادل نخسوت وزیور یوا صودر       در رأس تشوکیالت دیووانی، خواجوۀ بوزر     »انود:  کردهفعالیت می

دیووان وزارت نوام    دیووان خواجوه یوا    ،عظم دوران حاضر( قورار داشوته، تشوکیالت خواجوۀ بوزر      ا

: 1955)انووری،   «هوای دیگور عهود غزنووی در کنوار دیووان خواجوه دایور بووده...         داشته است. دیووان 

دهوی  اسوت کوه در آن اموور نظوامی سوازمان     « دیووان عور   »آن ه مورد نظور و توجوه ماسوت،     .(3

دو ، توواریخ بیهقووی مانوودۀهووای بوواقیدر بخووشرده اسووت. کووآن را اداره مووی «عووار »شووده و مووی

در ابتوودای رسوویدن سوویطان مسووعود بووه پادشوواهی،   شوووند.دار دیوووان عوور  موویعهووده شخ وویت
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قریور بوه ایون من ور      شوود و پوس از او خواجوه عیوی    دار این مسوئولیت موی  بوسه  زوزنی عهده

دیوودن سووپاه، ثبووت تعووداد دقیووق لشووکریان، سووان در دیوووان عوور  اموووری چووون  یابوود.دسووت مووی

توودارک دیووده  ریووزی بوورای جنووگو برنامووه سووپاه خووت خووراف و حقوووق لشووکر، تووامین آلوقووۀپردا

 شده است.می

 ترتیب ارکان سپاه -2-4-2

تووان سواختار سوپاه غزنووی     و اسوتناد بوه سوخن او موی     تواریخ بیهقوی  با دقت در ساختار کتواب  

، شووخش شوواه بووه عنوووان فرمانوودۀ کوو  حضووور داشووته و البتووه را چنووین تبیووین کوورد: در رأس سووپاه

کوه   شوده اسوت؛ چنوان   بوه میودان جنوگ وارد موی     شرایط خا  بوده است کوه شواه، خوود    فقط در

املااه بااه  بینوویم: جنووگ حاضوور مووی  مووا حضووور سوویطان مسووعود را در مووواردی متوودود در   

شواه   ،مووارد  دیگور ر د .جنا  دنادانقان  و  3املاه باه مازنادران   ، رام کاردن غوریاان  ، هندوستان

کورده و هموۀ سوپاهیان مویوش بوه پیوروی از دسوتورات او        تعیوین موی   سپاهسااالر عنوان فردی را به

آموده  تورین مشواور شواه بوه شومار موی      مهوم  ،سپاهسواالر، در مووارد مهوم نظوامی و جنگوی      اند.بوده

کوه   «سارایی  غالماان »انود و  دهبوو تورین ارکوان سوپاه    مهوم  «سارهنگان ». بعود از سپاهسواالر،   1است

)نیروهوای مجورب سوواری( در     «خیلتاشاان »و  انود شوده ضروری بوه جنوگ فرسوتاده موی    در مواقش 

خییتواش من وبی   »نویسود:  باسوور  در موورد خییتاشوان موی     انود. گرفتوه ردۀ بعدی اهمیت قرار موی 

 «دادنوود...داران سووپاه را تشووکی  مووی سووربازان صووفی. پان وود خییتوواش زالیووه   بووود بووه تعووداد  

ایوون کیمووه بوورای »نویسوود: او در جووایی دیگوور در توضوویح ایوون گووروه مووی .(111: 1999، )باسووور 

لکوور « نقیوور خییتاشووان»یووک نوووع خوودمت خووا  و در عووین حووال رتبووه، اصووطالح بوووده اسووت. 

گردیوده، زموانی کوه قشوون خراسوان، بوه ق وود آخورین پیکوار بوا سویجوقیان مورو را تورک گفووت،             

گووروه بعوودی از نظوور  (. 99: 1937)باسووور ، « اسووتپیشووقراول آن پنج وود نفوور خییتوواش بوووده  

 -انوودسوووارانی کووه هووی  رتبووه و من ووبی در سووپاه نداشووته - «یااس سااواره هااا»اهمیووت در سووپاه، 

از آن مون آسوان اسوت کوه بور      »... کنود: هوا اشواره موی   اند. بیهقوی در مووارد متعوددی بوه نوام آن     بوده

« سووواران و خوورده مووردم دشوووارتر  کرمی توواوان توووانمی داد و از آن یوو  جووای دارم و اگوور نوودا  

هوا کردنود و امیودها    ا ن ویتت سوواران ر سواالران یوک  » ( و یوا در جوایی دیگور:   259 :1933 )بیهقی،



 119                                   مینظا فنون و عیوم و بیهقی تاریخ                     سال چه  و هشتم      

انوود کووه افووراد گمنووام و قوورار داشووته «پیادگااان»توورین رتبووه نیووز در پووایین .(911)همووان:  «دادنوودمووی

سووپاه   اهیان داوزیوور نیووز درانوود. گووروه دیگووری از سووپ گرفتووهقوورار موویناشووناس در ایوون دسووته  

« نپیادگوا »از نظور رتبوه بوا     انود. ایون افوراد یواهراً    شوده اخته موی شون  «اشر»با نام  اند کهحضور داشته

انود برابور   شوده موی  بیهقوی ایون گوروه را بوا افورادی کوه بوه بیگواری گرفتوه         کوه   انود؛ چورا  برابر بوده

 و مردشور ونِ موال کوه نفقوات کورد ح    و این کوشوک بوه چهوار سوال برآوردنود و بیور      »دانسته است: 

   .(197همان: ) «بیگاری به اضعاف آن آمد

یکووی از مسووال  مهووم سووپاه غزنوووی، حضووور سووپاهیانی از اقوووام و نژادهووای مختیووش بوووده     

هوای مختیوش ایرانوی، عورب، تورک و هنودی حضوور        ای که در سوپاه غزنویوان، گوروه   گونهاست. به

تنووع نوژادی   »آموده اسوت:   حسواب موی   پاه غزنووی بوه  اند. ایون مسوئیه یوک مزیوت بورای سو      داشته

گردیوود و ایوون مخ وصوواً بوودان جهووت افووراد نظووام سووبر اسووتتکام دولووت و ثبووات و دوام آن مووی

هووای مخووتش بووه خووود ببودنوود ، هووا دارای مهووارتکووه نژادهووا و قبایوو  مختیووش، کووه هریووک از آن

 (.19و  12: 1937سور ، )با« یافتند...مجال ابراز لیاقت را در صتنۀ مشترک نظام می

هوای  باید به ایون نکتوه توجوه داشوت کوه افوراد سوپاه در صوورت اثبوات شایسوتگی بوه درجوه             

، بوه سیسویه مراتبوی بوودن غالموان و      المیووک سویر المیوک در  انود. خواجوه نظوام   یافتوه باالتر ارتقا می

 داده است: ها اشاره کرده و این رسم را به دورۀ سامانیان نسبتترفیش درجۀ تدریجی آن

توودری  بور انوودازۀ خوودمت و شایسووتگی  جووای بوود و بووه  در روزگوار سووامانیان ایوون ترتیور بوور  »

کووه غالمووی را بخریدنوودی، یووک سووال او را پیوواده در رکوواب  افزودنوودی. چنووانغووالم را درجووه مووی

خدمت فرمودندی... و آن غوالم را فرموان نبوودی کوه نهوان و آشوکارا در ایون یوک سوال بور اسور            

و چون یوک سوال بوا اسور و تازیانوه خودمت کوردی سوال سووم او را قراجووری دادنودی             نشیند...

« تووا بوور میووان بسووتی و سووال چهووارم کوویش و قربووان فرمودنوودی تووا بووه وقووت برنشسووتن بربسووتی... 

 .(111: 1999المک، )نظام

 ترتیر سپاه غزنوی بر اساس درجۀ اهمیت مشخش شده است: در هرم زیر،
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 تاریخ بیهقیهرم سپاه غزنوی بر اساس مطالب  -1 تصویر

 اقوق و خوراک سپاه -2-4-3

 اقوق سپاه -2-4-3-1

بوه لشوکریان    «بیساتگانی »مت  تأمین حقووق سوپاه، خزانوه بووده و ایون حقووق، تتوت عنووان         

 بیهقوی، ) «یوک سوال توا موال بوه خزانوه بازرسود        و بیسوتگانی نبایود داد توا   »شده اسوت:  پرداخت می

1933 :259). 

درسوتی معیووم نیسوت    وجوه تسومیۀ آن بوه   »وتی وجوود دارد:  نظورات متفوا  « بیسوتگانی »در مورد 

شوده اقووال مختیوش اسوت. هور سوه مواه یوک بوار، هور           که در چه مواقعی پرداخت می و نیز در این

تووان بووا اسوتناد بوه کتوواب    امووا موی  .(31: 1955)انووری،   «بیسوت روز یوک بووار و هور مواه یووک بوار     

بوه ماهیوت دقیوق آن دسوت یافووت.      توواریخ سیسوتان خووارزمی و شواهد متنوی کتواب      العیووم اتیحمفو 

اصووطالح ، بیسووتگانی را یکووی از سووه العیوووممفوواتیح  5خوووارزمی در ف وو  پوونجم از بووابِ چهووارم 

أحوودها  .ثةة الثوو الخراسووانیوووان ِد رزاق فوویاأل أصوونافُ»شوومارد: ن خراسووان برموویاخت اصووی دیوووا

ای کووه ایوون قرینووه .(95 :م.1393 ،ی)خوووارزم «السةةن  زموواع فوویأ بعةة و هوویأ أر ینیةة العشوور حسووابُ

و احموود بوون » اسووت: توواریخ سیسووتاندهوود، ایوون عبووارت تعریووش را موجووه و صووتیح جیوووه مووی
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توجوه بوه حجوم     بوا  .(299: 1939 ،تواریخ سیسوتان  ) «سوپاه را داد...  چهاار بیساتگانی   اسماعی  آنجوا 

هوا بوه صوورت ف ویی     پرداخوت حقووق آن   هوای پیواپی،  جنوگ  هوا در باالی سوپاهیان و حضوور آن  

 رسد.دور از لهن به نظر نمی

 خوراک سپاه -2-4-3-2

-اغیور از فورآورده   خووراک سوپاه   آیود کوه  موی ، بور تواریخ بیهقوی   ای در کتواب با توجه به قرینوه 

و توا نمواز پیشوین روزگوار شود توا پون  روزه عیوش راسوت          »هم نوین گنودم بووده:     های گوشتی و

در بافووت . (991: 1933)بیهقووی،  «و گوشووت و اسووبان را کوواه و جووو نبووود دنوود، غالمووان را نووان کر

ای از گیواه کوه خووراک حیوانوات     خوالف زبوان رایو  اموروز کوه عیوش بوه گونوه         بور  زبانی بیهقوی، 

حوال عیوش   » :رفتوه اسوت  کوار  ه بوه معنوی مطیوق غوذا و آلوقوه بو       شوود، ایون واژه  است، ازالق می

 .)همان( ...«دیدم  چنان شد که یک روز

 های سپاه و ادوات نظامیسالح -2-4-4

وات جنگووی مووورد هووا و ادتوورین مسووال  در جنووگ و سووپاه، سووالح  شووک یکووی از مهووم بووی

-هوا بوه دو نووع سوبک و سونگین تقسویم موی       سوالح  ،در دورۀ غزنووی  اسوت.  استفاده در هور نبورد  

بسویاری از  »و شوتر بووده اسوت:    هوا فیو ، اسور    سوالح  ترین ابزارهوای حمو  و نقو    اند و مهمشده

زیوور نفووول دولووت غزنوووی  ،هووای اسووالمیمعروفتوورین منووازق پوورورش اسوور در مشوورق سوورزمین

سووپاه غزنوووی در ادامووه در مووورد اهمیووت فیوو  در باسووور   .(111: 1999باسووور ، ) «درآمووده بووود

  نووه تنهووا غزنویووان اسووتفاده از فیوو  را از هنوودیان آموختووه بودنوود. از فیوو»دهوود: چنووین توضوویح مووی

تجهیووزات جنگووی  گردیوود، بیکووه نیووز بخشووی از مهمتوورین بوورای مقاصوود تشووریفاتی اسووتفاده مووی 

هووای مهووم هووا و ادوات جنگووی و مکوواندر لیوو ، سووالح .(111)همووان:  «رفووتارتووش بشوومار مووی

 :رد بررسی قرار گرفته استها اشاره شده است، موبه آن تاریخ بیهقیداری سالح که در نگه

 سنگین حسال -2-4-4-1

هوای مهوم کوه دشومن دارای نیوروی نظوامی قدرتمنودی بووده اسوت،          این نوع سوالح در جنوگ  

 گرفته و شام  یک سالح اصیی بوده است:مورد استفاده قرار می
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 منجنیق

کوه در سراسور    گرفتوه، چنوان  ی صوورت موی  دهوای متودو  در جنوگ  استفاده از منجنیوق یواهراً  

، جنووگ امیوور آنا بووه اسووتفاده از منجنیووق اشوواره شووده و  هووتنهووا در یکووی از جنووگتوواریخ بیهقووی 

بوا تیور یوار شود و      منجنیاق بوه تیور غیبوه کردنود غوریوان را، و سونگ       »... مسعود با غوریوان اسوت:   

دلیوو  اسووتفادۀ متوودود از  .(113: 1933)بیهقووی،  «بردنوودفرمووود تووا پیشووتر موویامیوور عالمووت را مووی

ر بووودن سوواخت آن مربوووط بأوویوون سووالح و هزینووها توووان بووه سوونگینی بوویش از حوودهمنجنیووق را مووی

 دانست.

 سبُهای سَسالح -2-4-4-2

 هوای گونوه بووده و بوه    متنووع انود  کورده هوا اسوتفاده موی   های سبکی که سپاه غزنویوان از آن سالح

هوا اشواره   هوا نوام بورده و بوه آن    شده که بیهقوی در جوای جوای کتواب خوود از آن     مختیفی تقسیم می

هووای متفوواوتی وجووود در اشووکال و انوودازههووا و خنجرهووا شمشوویرها، نیووزه واقووش،در کوورده اسووت.

لکوور شووده  توواریخ بیهقوویهووا در کووه نووام هریووک از آن انوودانوود و کارکردهووای متنوووعی داشووتهداشووته

 است:

 مِطرَد -2-4-4-2-1

ازووالق شووده اسووت و بیهقووی دو بووار در  نیاازک کوتاااههووای مختیووش بووه ایوون کیمووه در فرهنووگ

و غالمووان سوواخته بووا  »... کتوواب خووود بووه اسووتفاده از آن در سووپاه غزنوووی اشوواره کوورده اسووت:    

هووای چتوور و عالمووت»و در توصوویش کوکبووۀ امیوور مووودود: . (91)همووان:  ...«مطردهاااهووا و عالمووت

 .(999)همان:  ...«مطردفراخ و دویست مرد از غالمان سرایی همه با جوشن و 

 ناچَخ -2-4-4-2-2

سوپاهیان  »آن را هوای نفور بوه نفور و رو در رو مناسور بووده اسوت.        نوعی تبور کوه بورای جنوگ    

 ،برهوان « )بر پهیووی زیون اسور بندنود و بعضوی گوینود سونانی اسوت کوه سور آن دو شواخ باشود            

بهتوور اسووت. در  « تبوورزین»بووه معنووای اول یعنووی همووان    توواریخ بیهقووی (. البتووه در 2133: 1992

، 1913)داعوی االسوالم،   « ن کوه قسومی تبور اسوت    تبورزی »بوه هموین معنوا آموده اسوت:       هنگ نظامفر

 در مالزمت یکدیگر هستند: غالباً تاریخ بیهقی(. ناچخ و شمشیر در 291: 5 ف
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شمشاایر غالمووان را فرمووودی تووا درآمدنوودی و بووه »در توصوویش شووکار شوویر توسووط مسووعود:  -

 (.115: 1933)بیهقی، « پاره پاره کردندی و ناچخ

... قالود بوه میوانِ سورای رسویده بوود و شمشویر و نواچخ و تبوور         »کشوته شودن قالود مینجووق:      -

 (.911)همان: « اندر نهادند و وی را تباه کردند...

مون بیورون خرگواه بوودم بوا یوارم، و بوا سوپر و شمشویر و کموان و           »توصیش بون ر مشوکان:   -

 (.119)همان: « تیر و ناچخ بودم

در بیتووی از نوواچخ نووام بوورده  ،زیسووتهو معاصوور بووا بیهقووی مووی 5ز کووه در قوورن ناصوور خسوورو نیوو

 است:

 

 که رسد بر سر تو ناچخ گر نخواهی        ردانَش  بر مکش ناچخ و بر سرت مأگَ

 (172: 1999)ناصرخسرو،                                                                            

 دَبّوس -2-4-4-2-3

بوار از آن نوام    تخریور بواالیی داشوته و بیهقوی دو     نوعی گورز آهنوی سونگین بووده کوه قابییوت      

 برده است:

بیهقووی، ) «بشکسووتدو قفوو   درنهوواد و هوور دبااوسرفووت تووا بووه در آن خانووه و خییتوواش مووی»-

1933 :119). 

)همووان:  «درنهادنوود و آن سووگ کافرنعمووت را پوواره پوواره کردنوود... دبااوسشمشوویر و نوواچخ و »-

191). 

 فالخن -2-4-4-2-4

فالخووان، فیخووم، فیخمووان، فیخمووه، فیموواخن، پیخووم،    » ابووزار پرتوواب سوونگ بوووده اسووت:     

« سونگ اندازنود   انودازی کوه از رسون دوتواه پشومی یوا ابریشومی سوازند و بودان         پیخمان. آلت سنگ

گذارنوود (. در واقوش نوارماننوودی اسووت کووه در وسوط آن سوونگی مووی  «فالخوون» : لیوو 1919)دهخودا،  

گیرنود بوه صوورتی کوه یوک سورش در دسوت متکوم اسوت و          و سر آن را در یوک دسوت موی   و د

کووه بووه  را چرخاننوود و بعوود سووریسوورعت موویسوور دیگوور بووه انگشووت مت وو . چنوود بووار آن را بووه
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-سورعت بوه سومت هودف پرتواب موی       سوازند. سونگ بوه   دفعوه رهوا موی   انگشت وص  است یوک 

(. فالخوون 117: 1933)بیهقووی، « نداختنوودابانووگ و غریووو برآوردنوود و بووه فالخوون سوونگ مووی»شووود: 

در عهوود غزنوووی بووا آن ووه امووروز در خراسووان توسووط کودکووان و بوورای شووکار پرنوودگان کوچووک   

 گیرد تفاوت داشته است.مورد استفاده قرار می

 سایر ادوات نظامی و جنگی -2-4-4-3

 و جمازه جنیبت -2-4-4-3-1

فووزایش سوورعت قاصوودان اسووتفاده کووه بوورای ا انوودبوووده هووای یوودکیاسوورهووای جنیبووت، اسوور

: انود گرفتوه هوا موورد اسوتفاده قورار موی     انود و در صوورت خسوتگی اسور اول، ایون اسور      شوده می

تعوداد زیووادی از سووواران دارای دو اسوور بودنوود کوه اسوور دوم تجهیووزات و آلوقووۀ آنووان را حموو    »

-ینفووس بووود اسووتفاده مووه تووازهاز اسوور دوم کوو ،اسوور نخسووت کوورد و در صووورت خسووتگیِمووی

 انود هوای یودکی بووده   افورادی کوه مسوئول اسور     تواریخ بیهقوی  در . (111: 1999)باسوور ،   «گردید

 .(233 :1933)بیهقووی،  «رسووولدار برفووت بووا جنیبتیووان و قووومی انبوووه »انوود: معرفووی شووده« جنیبتووی»

شوده اسوت. شوتر بوه دلیو  اسوتقامت در برابور تشونگی، مرکبوی          جمازه به شتران تنودرو ازوالق موی   

آغازیدنود پنهوان جمهازگوان راسوت     »آموده اسوت:   هوای زووالنی بوه شومار موی     ای مسوافت مناسر بر

 (.915: همان« )کردن و ستوران قوی جنیبت کردن و از کاال و نقد اندیشه کردن

 ستام و یراق -2-4-4-3-2

و امیوور فرمووود تووا خیعتووی  »هووای مهووم بوووده اسووت:  شخ وویت اسوورِ پوشووش خووا  و زرهِ

: همووان) «کموور زر و کوواله دوشوواخ و اسووتام زر  دنوود توواش را:سووخت نیکووو و فوواخر راسووت کر 

291). 

 لَن نیم -2-4-4-3-3

ای در شوده اسوت. بوا توجوه بوه قرینوه      لنگ به نوعی از غالف کموان یوا کمانودان ازوالق موی     نیم

کوورده و هم نووین در رسوود ایوون ابووزار نقووش متافظووت از کمووان را ایفووا مووی نظوور مووی هکتوواب، بوو

و بووا هوور غالمووی عمووودی  »... شووده اسووت: و تفوواخر اسووتفاده مووی مجووالس جشوون بوورای تووزلین 
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بور میوان    لنا  نایم سیمین، و دو هزار با کاله چهار پور بودنود و کویش و کمور و شمشویر و شوغا و       

 .(233)همان:  «المی کمانی و سه چوبه تیر در دستبسته و هر غ

 کیش -2-4-4-3-4

و چنودان جاموه   » شوده اسوت:  موی  جاسوازی  خ و  بووده کوه تیرهوای کموان در آن    ای مجعبه

و زرایووش و زرینووه و سوویمینه و غووالم و کنیووزک و مشووک و کووافور و عنوواب و مرواریوود و         

و اصوناف نعموت بوود در ایون هدیوۀ سووری کوه امیور و هموۀ حاضوران           کایش  متفوری و قالی و 

 .(115 )همان: 9«به تعجر بماندند...

 شغا -2-4-4-3-5

)شَووغا(  توووان آن را بووه فووتح شووینسووت. یعنووی هووم موویهووای دو خوانشووی ایوون کیمووه از واژها

کوارایی   7کوار رفتوه اسوت.    هبو  تواریخ بیهقوی  )شُوغا(. ایون واژه دوبوار در     شوین  خواند و هم به ضومه 

فورد جنگوی بورای سوهولت کوار خوود، آن را بوه         بوا ایون تفواوت کوه یواهراً      ؛شغا مانند کیش بووده 

 سوت کوه تیور در آن نهنود و بور     ا آن جوایی تورکش و تیوردان را گوینود، و    »بسوته اسوت:   کمرش موی 

 .(برهان قازشبه نق  از  119: 1919)دهخدا،  «کمر بندند و به عربی جعبه خوانند

 عالمت -2-4-4-3-6

تصاویر شایر روی   . نمواد پورچم حکوموت غزنووی     اسوت  شوده عالمت نامیوده موی  سپاه  پرچم

 .(112: 1999 )باسووور ، پوورچم حکومووت غزنوووی سوویاه بوووده اسووت  رنووگ بوووده اسووت. پاارچم

هوای بوزر  کوه تعوداد لشوکریان دو سوپاه، زیواد بووده اسوت          در جنوگ  شویر روی آن  نماد پرچم و

کورده اسوت و بوه ایون ترتیور، نیروهوا از یکودیگر تموایز         به شناخت نیروهوای خوودی کموک موی    

سووه سورهنگ سورایی و سووه   »انوود. بیهقوی دو بوار بووه ایون مسوئیه اشوواره کورده اسوت:       شوده داده موی 

( 271: 1933بیهقوی،  ) «هوا بوه رسوم غالموان سورایی و بور اثور ایشوان کووس...         ر و زوراد عالمت شوی 

بووه یووک دفعووت »جووایی دیگوور در بیووان خیانووت نیروهووای سوویطان مسووعود در جنووگ دنوودانقان:  و 

 .(919)همان: « بگشتند و به ترکمانان پیوستند... های شیرعالمتسی د و هفتاد غالم با 
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 بانیو قلعه زرادخانه -2-4-4-4

چوون بوه چوگوانی رسوید دو سوه روز      » :اسوت  نوام داشوته   زرادخانوه  هوا مت  نگهوداری سوالح  

تووان ایون احتموال را    موی  .(591)هموان:  « مقام بود توا بُنوه و زرادخانوه و پویالن و لشوکر دررسویدند      

کوه هنگوام   نوه وجوود داشوته اسوت؛ چورا     نیز مطرح کرد که درون قیعوه و کوشوک شوهر هوم زرادخا    

انود و بوا فوتح قیعوه، امووال بسویاری غوارت موی        کورده ابتدا به قیعۀ آن شهر حمیوه موی   فتح هر شهر،

راحتوی  موردم عوادی نیوز بوه    - کوه نشوانۀ امنیوت شوهر بووده     -شده و از سوی دیگر با از بین رفوتن آن  

-ی از مهوم تووان چنوین گفوت کوه یکو     موی  آموده اسوت.  اند و شهر بوه ت ورف درموی   شدهتسییم می

بووده کوه در دایورۀ اصوطالحات دورۀ غزنووی بوه فوردی کوه ایون          « بوانی یعوه ق»ترین مناصر نظامی 

و کوتوووالِ قیعووت را بخوانوود و گفووت کووه: » انوود:گفتووهمووی« کوتوووال»مسووئولیت را بوور عهووده داشووته 

 .(9)همان:  «گر باید کرد، اکنون که لشکر بروداحتیاط از لونی دی

 تاریخ بیهقیر شده در ذکو تدابیر جنگی های نظامی آیین ،های جن شیوه -2-5

 های جن شیوه -2-5-1

 سه شیوۀ جنگی را شاهد هستیم: تاریخ بیهقیبه صورت کیی در 

 های چریکیجن  -2-5-1-1

کوه سوپاه مقتودر     شوده؛ چورا  کوار گرفتوه نموی    هتوسوط سوپاه غزنووی بو     این نوع جنوگ معمووالً  

وجووود نداشووته اسووت. و چریکووی  غزنوووی از هوور نظوور مجهووز بوووده و دلییووی بوورای حمیووۀ ناگهووانی

اسوت کوه    هنگوامی بینویم،  از ایون شویوۀ جنگوی موی    نشوانی  تواریخ بیهقوی   کوه در کتواب    هوایی زمان

زننوود و بووا گروهووی از مخالفووان، در یووک منطقووۀ جغرافیوواییِ کوچووک دسووت بووه تترکوواتی مووی    

و »رفتوه:  ه کوار موی  توسوط ترکمانوان بو    شووند. ایون شویوه البتوه بیشوتر     ور موی تعدادی انودک حمیوه  

اسبه داشوته بوود بور راه؛ چوون شونوده بوود کوه امیور سووی زووس رفوت، مقورر             رل سواران نیکزغ

 .(929)همان:  «ها بر وی فرو خواهند گرفت...گشت که راه

 محاصره -2-5-1-2

خوووبی کیفیووت آن را های جنگووی کووه در دورۀ غزنوووی بسوویار شووایش بوووده و بیهقووی نیووز بووشوویوه

عیووت اصوویی پیووروزی لشووکر « عیووی قهنوودزی»داسووتان  تبیووین کوورده اسووت. ایوون شوویوۀ جنگووی در
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کووه در  –کووه بووایتگین بوورای کسوور ازووالع از سوونگر عیووی قهنوودزی  چنووان سوویطان مسووعود اسووت.

کوه جایگواهی    و تطمیوش او بوه ایون    گوری اموا بوا حییوه    افتود، به دام موی  -غاری بر فراز یک کوه بوده

آن غرچوه را اجو    »دهود:  فریور موی  شایسته در دربوار سویطان مسوعود خواهود یافوت، قهنودزی را       

بوودان سووخن فریفتووه شوود و برخاسووت تووا فوورود آیوود. قووومش بوودو آویختنوود و از دغوو   آمووده بووود؛

بووه سووخن بووایتگین اعتموواد کوورده و از ح ووار پووایین   قهنوودزی .(599و  593)همووان: « بترسووانیدند...

نودازه پوای سووراخ آموده     اغالموان سویطان بوی   »...کننود:  ره موی سپاهیان مسعود او را متاصو  آید ومی

بودند و در بگشوادند و عیوی را بوایتگین آسوتین گرفتوه فورو رفوت. و فورود رفوتن آن بوود و قیعوت            

 .(599: )همان« گرفتن...

 صافجن  مَ -2-5-1-3

جنگی بوده اسوت کوه سوپاهیان دو زورف بوا آرایوش نظوامی کامو  و بوا آداب و آیوین خاصوی            

کوه   داده؛ چنوان یوان دو لشوکر بوزر  و دو پادشواه رخ موی     انود. ایون جنوگ، م   پرداختوه موی  مبارزهبه 

بوووده  جناا  مصااافکوورده، هووا شوورکت موویدر آن سوویطان مسووعود خووودهووایی کووه تمووامی جنووگ

ایوون روز دیوودم در عموور   ،جنووگ م وواف جنووگ سووخت شوود از هوور دو روی و موون    » اسووت:

 .(579)همان: « خویش

در بیهقوی  کوه   ده اسوت؛ چنوان  آرایوش نظوامی( بوو   ) «تعبیوه » م واف ترین مسوئیه در جنوگ   مهم

از بوین رفوتن آرایوش نظوامی بوه       را شکسوت  تورین عیوت  قضیۀ شکست مسوعود در دنودانقان، مهوم   

ول نظووامی البتووه عوودم رعایووت اصوو دلیوو  خیانووت بعضووی از نیروهووا و پیوسووتن بووه سووپاه دشوومن و 

مووت بوور راندنوود بوور اشووتر و هنوودوان بووه هزیبگتغوودی و غالمووان در پووره بیابووان مووی: »شووماردبرمووی

هرکسوی   ... وو خییتاشوان بور جانور دیگور افتواده      دیود  جانر دیگور و کورد و عورب را کوس نموی     

 .(951)همان: « نفسی! گفت: نفسی،می

 های جن آیین -2-5-2

هوا و تودابیر   بور اسواس قواعود، تاکتیوک     های بوزر  و یوا حتوی کوچوک،    که جنگ واضح است

 تواریخ بیهقوی  در  -هوا و شواید تموام آن   -عود شوده کوه برخوی از ایون اصوول و قوا     خاصی انجام می

 نمود یافته است.
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هوا در موقعیوت   شوده کوه هور یوک از بخوش     تقسویم موی   بخوش  چهوار در هر لشوکر، سوپاه بوه    

 عبارتند از:این چهار بخش اند. ند و نام خاصی داشتهاهشدکار گرفته می هخاصی ب

 طلیعه -2-5-2-1

-پواره »شوده اسوت.   انود گفتوه موی   رفتوه دشومن موی   به افرادی که جیوتر از لشکر بورای شناسوایی  

قووراوالن. ای از جوویش کووه بوورای آوردن خبوور دشوومن و نگاهووداری لشووکر گماشووته شوووند. پوویش   

مقدموه باشود. جاسووس. گروهوی کوه پویش فرسوتند توا از دشومن          الجیش. قوومی کوه پویش     م مقد

جوویش: مقدمووه. موون موون ال»آمووده اسووت:  الرالووددر «(. زییعووه»: لیوو  1919)دهخوودا، « واقووش شووود

مثووال داد تووا چهووار  »(. بیهقووی گویوود: 979م.: 1939)مسووعود، « یرسوو  قدامووه لیکشووش اموور عوودو  

« آوردو شونوده بوه جووای    جانور زییعوه برفوت و هور احتیوواط کوه از سواالری بوزر  خوانووده آمود        

 و موراد از آن بوه کوار رفتوه     تواریخ بیهقوی  زییعوه حودود هجوده بوار در      (.. کیموۀ 929: 1933)بیهقی، 

هور  »رفتنود  غالباً افرادی اسوت قووی و تیزهووش کوه بورای شناسوایی دشومن جیووتر از لشوکر موی          

 «ددو لشکر را که زییعوه بودنود مودد رسوید توا میوان دو نمواز لشوکر فورود آمود و زالیوش بازگشوتن            

 (.923)همان: 

 میمنه و میسره -2-5-2-2

دیود  شومن و صوالح  دو سمت سپاه که حمیوه کوردن یوا نکوردن هور یوک، بوه آرایوش نظوامی د         

در حقیقووت عووالوه بوور  . میمنووه و میسووره فرمانووده بسووتگی داشووت، میمنووه و میسووره بوووده اسووت  

 بایود کوه بوه تعبیوه و سواخته رویود؛      »را نیوز برعهوده داشوتند:     قلاب متافظوت از   جنگاوری، وییفوۀ 

 .(929 )همان:« فرستدرا به مردم حاجت افتد، می تا اگر میمنه و میسره

 قلب -2-5-2-3

پادشوواه یووا  .ه اسووتلشووکر قوورار داشووت میانووۀدر  توورین بخووش لشووکر کووه از نظوور مکووانی، مهووم

شوده  موی قسومت حضوور داشوته و دسوتورات نظوامی از ایون ناحیوه صوادر         اصویی در ایون    فرمانده

لشووکر  قلاابمویووش بودنوود کووه از   در واقووش سووپاهیان بوورای جیوووگیری از شکسووت،    اسووت.

افوورادی از قیوور را بوورای کمووک بووه سووایر    روری،متافظووت کننوود. فرمانووده در مواقووش الزم و ضوو 

فرسوتاد و در بعضوی مواقوش نیوز، افورادی از جنواحین را بورای تقویوت قیور بوه آنجوا            ها موی قسمت
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ای از غالموان بوه نوام غالموان شواهی اشواره کورده کوه وییفوۀ متافظوت از           دستهبه ور  باس برد.می

ییود قیور لشوکر بودنود. در جوایی کوه سوپاهیان        ک در نبورد معمووالً  آنوان  » انود: قیر را بر عهده داشته

شودند بورای جبوران شکسوت، غالموان شواهی را بوه عنووان نیوروی ضوربتی           منظم مقهور دشمن می

بیهقووی در بیووان کیفیووت جنووگ     .(111: 1992ور ، )باسوو« فرسووتادنده مقابیووۀ دشوومن مووی  بوو

میمنووۀ عیووی » اهمیووت قیوور لشووکر را بیووان کوورده اسووت: ای از خوارزمشوواه و عیووی تگووین نمونووه 

خوارزمشواه برکوفتنود و نیوک بکوشویدند و هزیموت بور خوارزمشواه         تگین نمواز پیشوین بور میسورۀ    

خوارزمشوواه بانووگ بوورزد و مووددی فرسووتاد از قیوور. ضووبط نتوانسووت کوورد و لشووکر میسووره    افتوواد؛

 .(991 :1933 بیهقی،« )برفتند...

 ساقه -2-5-2-4

، سوواقه هووا و مهمهووات لشووکر بووودالحقووه و سووداری آلوقسوومت انتهووایی لشووکر کووه متوو  نگووه

-نامیوده موی   بُناه صوورت عوام،   ه . تموام آن وه در سواقۀ لشوکر وجوود داشوته بو       شده استنامیده می

برویود و از بنوۀ   بوزر  غبنوی بوود کوه ایون متموود رایگوانگی از شوما بجسوت، بواری           »شده است: 

، از سووپاهی اساسووی دلیوو  تووأمین نیازهووا هبووایوون قسوومت لشووکر  .(973)همووان:  «وی چیووزی برباییوود

جوا  آن سوپاه  کوه تموامی مایتتواف و وسوای  کواربردی      ایبوه گونوه   اهمیت بسویاری برخووردار بووده؛   

موفوق بوه    سااقه شوده و در صوورت شکسوت لشوکر، اگور افوراد حاضور در قسومت         داری موی نگه

 شد.دند، تمام خزاین لشکر غارت میشاز میدان جنگ نمی بُنهخارف کردن 

 

 

 چیدمان سپاه -2 تصویر
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 تدابیر جنگی -2-5-3

-درجنووگ ین دلیوو هووای جنگووی بوووده اسووت و بووه هموودار زراحووی نقشووهسووپاه، عهووده فرمانووده

کووه  توورین افووراد، بهتوورین و شایسووتههکوورددر جنووگ حضووور پیوودا نمووی هووایی کووه پادشوواه شخ وو ً

افوورادی  توواریخ بیهقووی. در نووداهشوودبوورای فرمانوودهی انتخوواب مووی  دیووده و باتجربووه بودنوودمیوودان

ت فرمانوودهی مأرا در سِووسباشووی و  خواجووه زوواهر اجوور غووازی،ح بوسووه  حموودوی،هم ووون 

 بینیم.سپاه می

در شوورایط خووا  و بترانووی بوورای جیوووگیری از شکسووت، بووه برقووراری صوویح   فرمانووده سووپاه

 ان نماینوده دان را بوه عنوو  و بورای ایون منظوور، فوردی شایسوته و معتمود و سیاسوت        هکورد اقدام موی 

بووه شووکیی کووه اقتوودار سووپاه  ه. رسووول مویووش بوووده اسووتفرسووتاد)رسووول( بووه سووپاه دشوومن مووی

کوه در   چنوان  کنود؛ و یوا قورارداد تابعیوت را امضوا     ح را منعقود  پیموان صوی   الشعاع قورار نگیورد،  تتت

کنوود و او را از بووا رسووول صووتبت مووی بینوویم کووه امیرمسووعود، شخ وواً، موویتوواریخ بیهقوویجووایی از 

فرسوتیم عقود و عهود    نوام بوه ترکسوتان موی    توو را بوا شوغیی بوزر  با    » سازد:یت رسالتش آگاه میاهم

 «ا نواخووت و خیعووت سوووی نیشووابور بوورویرا. و چووون از آن فوواری شوووی و بووه درگوواه بووازآیی، بوو

سووپاه بووه پیووروزی لشووکر و یووا فوورار از شکسووت  توودابیر فرمانووده گوواهی اوقووات نیووز .(219: همووان)

بووا مشوواه و عیووی تگووین، احموود عبدال وومد    کووه در جنووگ خوارز  چنووان ؛انجامیووده اسووت مووی

ه کوه سوپا   دهود نشواند و اجوازه نموی   موی جوان خوارزمشواه را بور مهود فیو       تیزهوشی خود، پیکر بی

ممکون نشود توابوت و     چوون خوارزمشواه فرموان یافوت،    »د: دشمن از مور  خوارزمشواه مطیوش شوو    

ردنوود و شووبگیر وی را در مهوود  جووز آن سوواختن کووه خبوور فوواش شوودی. مهوود پیوو  راسووت ک     

توانوود داشووت و گفتنوود: از آن جراحووت نموویبخوابانیدنوود و خووادمی را بنشوواندند تووا او را نگوواه مووی 

ایوون کیاسووت و توودبیر احموود  .(995همووان: ) «رودنشسووت و در مهوود بوورای آسووانی و آسووودگی مووی

شوودن شووود مور  خوارزمشوواه پووس از سووپری کوردن هفووت فرسوونگ و دور   عبدال ومد باعووث مووی 

 دشمن آشکار شود و سپاه خوارزمشاه از شکست حتمی نجات یابد.  کام  از
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 تاریخ بیهقیهای ذکر شده در جن  -2-6

 در آن .ق 191تووا  121هووای کووه حووواد  سووال  توواریخ بیهقووی دات بوواقی مانووده از  در مجی وو

در دو دسووته قابوو   همگوویتوسووط بیهقووی گووزارش شووده کووه  مهووم جنووگ 19روایووت شووده اسووت، 

 بندی هستند:قسیمت

 کووه مربوووط بووه جنووگ بووا والیووان   129تووا ابتوودای سووال   121هووای هووای سووالجنووگ -1

هوای داخیوی   هوا خواموش شودن فتنوه    های داخیی ایوران اسوت. نتیجوۀ ایون لشکرکشوی     حکومت

 و گسترش مرزهای حکومت غزنوی بوده است.

ی هوا لشوکر غزنوو   یوک زورف ایون جنوگ     کوه معمووالً   191توا   129هوای  های سالجنگ -2

مودت، بوه تودری  باعوث     هوای زووالنی  ایون جنوگ   و زرف دیگر، ترکمانوان سویجوقی هسوتند.   

هووا در نبوورد  بووه شکسووت سووخت آن تضووعیش قوودرت نظووامی غزنویووان شوود و در نهایووت،    

 .دندانقان انجامید

هووا اشوواره کووه بیهقووی بووه آن 191تووا  121هووای در سووال دادهرخهووای جنووگ ،لیوو  در جوودول

 مانی لکر شده است:کرده به ترتیر موقعیت ز

 
 

 جنگ
 محل وقوع

 جنگ
 نتیجه سال جنگ

 پیروزی لشکر غزنوی 421 اصفهان و ری لشکر غزنوی با پسر کاکویه

 پیروزی لشکر غزنوی 422 مکران امیر مسعود با والی مکران

 پیمان صلح 423 دبوسی خوارزمشاه با علی تگین

 425 نیشابور طوسیان با نیشابوریان
)طرفداران  یانپیروزی نیشابور

 غزنویان(

 پیروزی لشکر غزنوی 425 کرمان امیر مسعود با والی کرمان
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 جنگ
محل وقوع 

 جنگ
 نتیجه سال جنگ

 پیروزی لشکر غزنوی 425 بنارس )هند( احمد ینالتگین با والی بنارس

 پیروزی لشکر غزنوی 424 ساری امیر مسعود با والی گرگان

 پیروزی لشکر غزنوی 424 ناتل امیر مسعود با والی آمل

 شکست لشکر غزنوی 424 نیشابور ساالر بگتغدی با ترکمانان

 پیروزی لشکر غزنوی 424 هانسی امیر مسعود با هندیان

 شکست لشکر غزنوی 424 طلخاب سرخس حاجب سباشی با ترکمانان

 پیروزی لشکر غزنوی 434 طلخاب سرخ امیر مسعود با ترکمانان

 شکست لشکر غزنوی 431 دندانقان مانانامیر مسعود با ترک
 

هووا در در نقشووۀ لیوو ، متوودودۀ حکمرانووی حکومووت غزنوووی و هم نووین پراکنوودگی جنووگ   

 :نشان داده شده است 191تا  121های سال
 

 

 هانقشۀ دورک اول غزنوی و پراکندگی جن  -3 تصویر
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 نتیجه -3

اموا   ی و تواریخی موورد توجوه قورار گرفتوه،     ان یوک اثور ادبو   بوه عنوو   تاریخ بیهقوی هر چند کتاب 

توووان از آن بووه عنوووان منبووش بسوویار مناسووبی بوورای دسووتیابی بووه ازالعووات نظووامی و جزلیووات   مووی

در تموام رخودادهای مهوم     ز اسوتفاده کورد. چورا کوه مؤلوش کتواب      گوری در دورۀ غزنووی نیو   نظامی

صووورت دقیووق و جزلووی بوورای   حکووومتی حضووور داشووته و نکووات مهووم و قابوو  توووجهی را بووه  

   خواننده بازگو کرده است.

تورین دالیو  توجوه بیهقوی بوه جزلیوات مسوال  نظوامی و جنگوی،          رسد یکوی از مهوم  به نظر می

در ایوون  شوواهنامهو  توواریخ بیهقوویهووای فردوسووی بوووده اسووت. شووباهت شوواهنامۀتأثیرپووذیری او از 

ای ای و افسووانهیوانووان اسووطورهبووا په توواریخ بیهقوویهووای برجسووتۀ حوووزه، در شووباهت شخ وویت

 ها نمود یافته است.  ها و لشکرکشیو هم نین کیفیت بیان جنگ شاهنامه

و سووایر کتوور توواریخی دورۀ غزنوووی و حتووی کتوور    توواریخ بیهقوویۀ مقایسوواز سوووی دیگوور، 

تبیوین دقیوق و موشوکافانه     از حیوث دهود کوه مسوال  نظوامی در ایون کتواب       های بعد نشان موی دوره

 یوک دبیور و نویسوندۀ   بیهقوی  تووان ادعوا کورد کوه     موی  آثوار تواریخی دارد و   دیگربا  ایهتفاوت عمد

از  -توووان او را انسووانی دانشوومند دانسووت کووه بوور عیوووم مختیفوویدربوواری صوورف نیسووت؛ بیکووه مووی

کوه ایون    یهقوی تواریخ ب شوواهد متنوی موجوود در کتواب      داشوته اسوت.   تسویط  -جمیه عیووم نظوامی  

 از: رت استعبا دکنمدعا را تقویت می

 در این کتاب.« عر »تبیین دقیق مسال  مربوط به دیوان  -1

هووای موجووود در دورۀ غزنوووی و نووام بووردن از  آشوونایی کاموو  بیهقووی بووا انووواع سووالح  -2

 هریک به فراخور بافت متنی.

هووا در کتوواب هووای جنووگ و تبیووین موشووکافانۀ آنازووالع دقیووق بیهقووی از انووواع شوویوه  -3

 تاریخ بیهقی.

هووای دقیووق او در هووای آرایووش نظووامی و ت ویرسووازی انووواع شوویوه آگوواهی بیهقووی از -4

 این حوزه.
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 یادداشت ها 

 

بازۀ زمانی  تاریخ بیهقی، اهمیت این کتاب این است که این اثر نیز به مانند تاریخ بیهقیدر مقام مقایسه با  1

توان در لکر مسال  را می تاریخ جهانگشاا  دارد. گیرد و به پادشاهی مغوالن اخت متدودی را در بر می

ها قرار دارد؛ با این تفاوت که عطا میک جوینی در کتابش به اسامی و فراوانی سالح تاریخ بیهقیپایۀ جنگی هم

که ویژگی اصیی نثر فنی قرن  -اشارۀ دقیقی نکرده است. اما در لکر جزلیات جنگ، جوینی با کالمی استعاری

ای از این ها را به ت ویر کشیده و نوع خاصی از توصیش جنگ را پیش گرفته است. نمونهجنگ -است 3و  7

 توان در شرح فتح الموت مشاهده کرد:توصیفات استعاری جوینی را می

چون ساکنان قیعه دیدند که قوم مور عدد مانند مار بر مدار قیعه هفت تو بستند و بر سنگ خاره، سبک چارۀ » 

دیدند و در شر انداختند مرد و عیم میوار صش به صش رسانیدند... روز چندانک نظر میو پنجهمقام ساختند 

و یا در توصیش فتح (. 121: 9، ف 1973)جوینی، « پنداشتند پر ز ستارهاز کثرت آتش زمین را آسمانی می

 بخارا:

ها را خم دادند و ... قارورات نفط نها راست کردند و کمااز جانبین تنورۀ جنگ بتفسید و از بیرون منجنیق»... 

« فرستد...روزها بر این جمیه مکاوحت کردندهای درشت مدد میها هیمهمانند تنوری تافته که از بیرون به کوه

  (.133: 1)همان، ف

های نظامی سیطان مسعود در های کتاب خود ازالعات ارزشمندی در مورد تواناییبیهقی در بعضی از بخش 2

و  119-111: 1933ها و ازالعات بیشتر رک: بیهقی، دهد. برای مطالعۀ این بخشخازر قرار میاختیار م

111-119. 

ای است که بیهقی از زبان امیر مسعود در جنگ ها، جمیهترین قراین عدم حضور شاه در جنگیکی از مهم  9

با وزیر و اعیان دولت و گفت: به تن امیر دیگر روز بار داد و پس از بار، خیوتی کرد »کند: مازندران نق  می

 .(152: 1933)بیهقی، « خویش تاختنی خواهم کرد به سوی نات 

ای هم ون بون ر مشکان، خطاهای دلی  برخورداری سیطان مسعود از وزیران و مشاوران برجسته به 1

ه بینی؟ گفت: این کار امیر بون ر را گفت: چ»شده است: گیری او در این باب، سریعاً به او گوشزد می ت میم

بنده نیست و به هی  حال در باب جنگ سخن نگوید. سپاهساالر اینجاست، اگر با وی رأی زده آید سخت 

 (.599: 1933)بیهقی، « صواب باشد
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فی مُواضعاتِ کُت ابِ »نام دارد و ف   پنجم آن تتت عنوان « الکتابوهفی » العیوممفاتیحباب چهارم از کتاب  5

م.: 1393به بررسی اصطالحات نظامی اخت ا  دارد. برای ازالعات بیشتر رک: خوارزمی، « یشالجدیوان 

91-99. 

لغات ترکی، »الدین راعی در مقالۀ کار رفته که قیامدر معنای نوعی لباس نیز به  تاریخ بیهقیاین واژه در  9

: 1971، یادنامۀ بیهقیت بیشتر رک: به واکاوی آن پرداخته است. برای ازالعا« مغولی و چینی در تاریخ بیهقی

195. 

و در »به دو شک  ضبط شده است. شک  اول با حرف ی و شک  دوم با حرف ق:  تاریخ بیهقیاین واژه در  7

های چهار پر و تیر به دست و شمشیر و میان سرای دو رسته غالم بود یک رسته نزدیک دیوار ایستاده با کاله

توان دو دلی  را برای این تفاوت ضبط در نظر گرفت: دلی  اول، عدم (. می511 :1933)بیهقی، « لنگو نیم شقا

تفاوت نگارش این کیمه در روزگار بیهقی است. یعنی خود بیهقی این واژه را به دو شک  نوشتاری، نگاشته 

سی به دلی  تندنویای که کاتر نسخه بدون توجه و شاید به گونهاست و دلی  دوم، سهو کاتبان است؛ به 

 نگارش صتیح کیمه اهتمام نورزیده است.
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)از آغوواز تووا پایووان دورۀ  و اصووطالحات نظووامی در متووون فارسووی هووافرهنووگ واژه(. 1991سوواکت، سوویمان. )

 . تهران: روناس.صفویه(

ب ساسووانی و بازتووا  آرایووش سووپاه و فنووون رزمووی در دورۀ  » (.1939) .متموودجعفر یوواحقی، ؛___________

 .92-11ش . ص21، ش نامۀ زبان و ادبیات فارسیکاوش «.آن در شاهنامۀ فردوسی

تهووران:  .ت ووتیح میرهاشووم متوود  مجمووش االنسوواب. (.1999ای، متموود بوون عیووی بوون متموود. )شووبانکاره

 امیرکبیر.

 تهران: میترا. .شناسی نثرسبک (.1933) شمیسا، سیروس.

 تهران: فردوس.   .ایرانتاریخ ادبیات در  (.1999) ا .صفا، لبیح

 نا. قاهره: بی .احمد بن عیی منینی ویرایش العتبی.تاریخ  (..ق1239. )عتبی، ابون ر متدبن عبدالجبار

-ۀ تهووران: مرکووز دایوور ه کوشووش جووالل خووالقی مطیووق و دیگووران.بوو .شوواهنامه (.1939فردوسوی، ابوالقاسووم. ) 

 لمعارف بزر  اسالمی.ا

 تهران: دانشگاه امام حسین. (. ترجمۀ حسین حسینی.1979) .زبانه( 7فرهنگ اصطالحات نظامی )

تهووران: دانشووگاه . مهوودی متقووقت ووتیح مجتبووی مینوووی و . دیوووان اشووعار (.1999قبادیووانی، ناصرخسوورو. )

 تهران.
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ت ووتیح عبوودالتی   .توواریخ گردیووزی  (.1999) .لتی بوون ضووتاک بوون متمووود گردیووزی، ابوسووعید عبوودا 

 تهران: دنیای کتاب. .حبیبی

 تهران: امیرکبیر. .به اهتمام عبدالتسین نوایی .تاریخ گزیده (.1991) .فی، حمدا مستو

 . مجید الثانی. بیروت: دارالعیم المالیین.الرالدم.(. 1939مسعود، جبران. )

بووه اهتمووام هیوووبرت دارک. تهووران:   سوویرالمیوک.(. 1917ابوووعیی حسوون زوسووی. ) نظووام المیووک، خواجووه  

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 

 


