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Abstract 

Education is one of the most fundamental and widely discussed topics of 

sustainability,and the book is the oldest teaching tool. The human tendency to 

poetry and the story illuminates his interest in love poems, which is a blend of 

poetry and story with a pleasant taste of love.Applying the scientific and 

technical teachings embedded in the texts of the stories while creating literary 

acceptance, provide suitable patterns for human daily life. For this reason, Persian 

love poems are valuable resources for understanding the various uses of science 

and technology including sustainability techniques.In addition to Persian 

literature students, such studies can be usedby scholars in a variety of scientific 

and art fields such as history, sociology,painting,filmmaking and even designing, 

inspiring new equipment and achieving fine art.Industry and so on. 

By examining the systems in question, the authors have identified the past,the 

principles and techniques of sustainability in three sections. Pre-war:A- Includes 

the need for man-made defense training focused on martial arts training, financial 

backing,and the unification of different ethnicities, the importance of combat 

equipment.B- During the war: Corps setup, use of combat tools and martial arts 

such as rifles, ditches,ambushes,mines,etc.C- After the war:trying to develop, 

Maintaining the alertness and appreciation of the troops.In addition, attention to 

spirituality in the form of prayer,thanksgiving, asking for help, praying for good and 

trusting in God is clearly seen in most of the verses. 
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 ( 4-6های عاشقانة فارسی)قرن های حماسی منظومهدر بخشنظامی بررسی تحلیلی علوم و فنون 
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 3محمّد حجت

 چکیده

تههری  کههآ  مو،ش،بندهها ی  قدمت مبحث پایداری، سبب گسترش و تنوّع مسائل مربوط بههآ  ش هههد 

ا،   هههای ،نههدگی است.هههار و  اسههتاش هههر  و، نهاست.کتاب،یکی ا، ابزار  مو،شِ فنوش و مهههار 

کآ طبع بشر بداش متمایل است.تلفدق هار و  استاش با چاهههنی  ذیهه یر هاست  های انساشمندیعالقآ

هههای علمههی و فنّههی نهفتههآ  ر مههت  های عاهقانآ  ید.بآ کارگدری  مههو، تواش  ر منظومآعشق را می

تواند ضم  ایجا  اذت اذ ا بی، سبب ارائة اذگوهای مناسب برای ،ندگی رو،مههرّا انسههاش ها،می استاش

های عاهقانة فارسی،منابع ار،همندی برای  گاهی ا، کاربر های متفههاو  ،منظومآهو .بآ همد   ذدل

تواند عههالو  بههر  انشههجویاش هایی ا، ای   ست میاست.پژوهش  نظامیعلوم و فنوش ا، جملآ فنوش  

-های علمی و هنری مختلفههی چههوش تاریم،جاماههآا بدّا  فارسی، مور  استفا ا پژوهشگراش عرصآ

بخشی برای ساخت تجهدزا  جدیههد ها،اذهامسا،ی وحتّی اذگوبر اری  ر طرّاحیهناسی،نقّاهی،فدلم

های مور  نظههر پههی های صناتی و ... قرار گدر .نگارندگاش با بررسی منظومآکاریو  ستدابی بآ ریز 

پههدش ا، -انههد.اذ را  ر سههآ بخههش مههور  توجّههآ قههرار  ا    نظههامیعلوم و فنههوش    بر ند گ هتگاش،

هههای  ما گی  فاعی با عنایت بههآ ندههروی انسههانی بهها محورّیههت  مههو،ش مهههار   جنگ:هامل ذزوم

ر،می،پشتوانة ماذی و اتّحا  اقوام مختل ،اهمّدّت تجهدزا  جنگی و برپایی ر،مایش برای نشاش  ا ش 

های ر،می چوش  ر حد  جنگ: رایش سیا ، استفا   ا، ابزار ال  جنگی و تکندک  -قدر  نظامی.ب

پهها ا،  -گ اری،خدعههآ و فریههب و ... متناسههب بهها هههرای  موجههو  ق،مد هههبدخوش،کمد ،خند

جنگ:تالش  ر جهت  با انی، حفظ قدر  و هوهداری و تقدیر ا، سیاهداش.ضههم   نکههآ توجّههآ بههآ 

مانوّیا  بآ صور  ندایش  ر قاذب هکرگزاری، رخواست یاری، عای خدر و توکل بآ خداونههد  ر 

 هو . میها، بآ وضوح  ید بدشتر منظومآ

 های عاهقانآ.منظومآ، نظامی، : علوم، فنوش، حماسآواژگان کلیدی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی،کرمان، ایران.   1

  oo.commaryamshayegan46@yahاستادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی،کرمان، ایران.2

 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی،کرمان، ایران.3
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 و بیان مسئله  مقدمه .1

نقش علم  ر ،ندگی ای  است کآ را  ساا  ، تکامل و را ِ ساخت  را بآ انساش بدامو، .      

خواهد بسا، . بُاد تالدمههی ا بدّهها ، گونآ کآ میکند کآ  یند  را هماشعلم، انساش را توانا می

هنههد  ها، منابع ار،همندی هستند کآ ما را  ر ای  مهم، یاری میای  یرینآ  ار . کتابپدشدنآ

تری  ا،منههآ و »ا،  نجا کآ طبع بشر بآ هنددش و خواندش قصّآ و  استاش متمایل است، ا، قدیم

انههد.  ها و روایهها ، رتبههت و عالقههة فههراواش، نشههاش  ا  مر م  یار ما ندز بآ  فرینش  استاش

تری  افههق مانههوی و عههاطفی، افههق هههارهای (. » ر هار فارسی، وسدع125:  1370)ر،مجو،

تری  ،مدنة بحههث اسههت.  . مطاذاآ  ر تطّور انواع تنایی  ر ا ب فارسی، گستر  تنایی است 

هههای عاهههقانآ هههای هههار تنههایی، منظومههآتههری  گونههآ(. »یکی ا، هایع67:  1370)ر،مجو،

هههای عاهههقانآ، ا، جملههآ  سههاری هسههتند کههآ ضههم  (. منظومآ19:  1394است. )ذواذفقاری،

ط  ذطد  انسانی و هماهنگی بهها ،نههدگی رو،مههرّا ج ّابدت با  ر بر اهت  احساسا  و عوا

افرا  جاماآ،  ر بد  اقشار مختل ، محبوبدّت خاصی  ارنههد. هههاید بههآ خههاطر همههد  اقبهها  

انههد. بهها های عاهههقانآ، کوههها بههو  عمومی و سا گی بداش است کآ هاعراش  ر ایجا  منظومآ

-مههد  و ا،  ش منباههث هههد توجّآ بآ اینکآ: »حماسآ اصال و اساسههاا ا، هههار تنههایی پدیههد  

ای ا،  رخههت تنومنههد ا بدّهها  حماسههی ( و »ا بدّا  پایههداری، هههاخآ34:  1390است )صفا،

هههای  ر منظومههآ  نظامی(، اهمّدّت بررسی فنوش  21:  1396ندا،است )امدری خراسانی و اکرمی

 هو .عاهقانآ مشخّص می

نویسههد: مة اوّ  قرش پنجم میا، سوی  یگر، صفا  ر بداش وضع علوم  ر قرش چهارم و ند    

تری   ورا یی کآ مور  مطاذاة ماست ا، حدث تکامل علوم و ظهور علمای بزرگ، مهم» ور 

( و طبااا ای  روند تا پایاش قرش هشم کآ مدّنظر ایهه  مقاذههآ 259:  1369اسالمی است. ) صفا،

ای  گههاهی ا، کاربر هههای تواش بآ عنواش منابای بههرها، میبو  ، ا امآ  ار . ذ ا ا، ای  منظومآ

کههر . ا، ایهه  رو،  ر هههر  ور  اسههتفا    نظههامیمتفاو  علوم و فنوش مختل  ا، جملآ فنوش  

 های عاهقانآ بر کسی پوهدد  ندست.  جایگا  ویژا منظومآ

چگونگی نگرش هاعر بآ علوم و فنوش  ر اسر خو ، عههالو  بههر با،تههاب خدهها  هههاعرانآ و   

العا  ،یهها ی  ر مههور   یههدگا  هههاعر، ،مههاش و مکههاش مههور  ابداع صور خدا   ر هار، اطّ

پههر ا،ی نههوی  بررسی و کاربر های متفاو  علوم و فنوش مختل  و حتّی اذگوپ یری و اید 

تواند بآ عنواش بخشی ا، سابقة  رخشههاش  انههش می  نظامی هد. علوم و فنوش  بآ خوانند  می

 رار گدر .  نظامی کشور مطرح هد  و مور  استفا ا پژوهشگراش ق



 

629 

ن 
نو

و ف
وم 

 عل
لی

حلی
ی ت

رس
بر

ی  
ظام

ن
ش

بخ
در 

مه
ظو

 من
سی

ما
 ح

ی
ها

ن 
)قر

سی
فار

نة 
شقا

 عا
ی

ها
6-4 ) 

 
 

 بیان مسئله -1-1

است. یکی ا، ایهه  قدمت مبحث پایداری، سبب گسترش و تنوّع مسائل مربوط بآ  ش هد   

های متفاو  است تا ضم   هههنایی بهها  ر  ور   نظامیموار ، هناخت علوم و فنوش مختل   

 مههو،ش انواع  ش، تحّوال  و مراحل پدشرفت ندز مور  بررسی قرار گدههر  و بههآ نههوعی بههآ  

های عاهقانآ اگر چآ ممک  است  ر ظههاهر ارتبههاط چنههدانی بهها تدرمستقدم بدنجامد. منظومآ

باهند وذی بآ  ذدل ارتباط مستقدم با ،ندگی رو،مرّا مر م، منههابع خههوبی نداهتآ  نظامیمسائل  

برای هناسایی و استخرا  علوم و فنوش  ر ا وار گ هتآ است. اقبا  و محبوبدّت  ش  ر بههد  

ر مختل  جاماآ، عالو  بر ایجا  اذت اذ ا بی و  مو،ش علوم و فنوش، چههآ بسهها موجههب اقشا

اذگوبر اری برای موار  مشابآ، متناسب با پدشرفت علم و صههنات و تکنوذههومی امههرو،ی و 

برو، خلّاقدّت  ر ای  ،مدنآ هو . ضم   نکآ با توجآ بآ نتایج حاصههلآ، راهبر هههایی ندههز  ر 

های عاهقانة فارسی تهها هو . ا، ای  روی با محور قرار  ا ش منظومآیاستنباط م  نظامی،مدنة  

هههای مشهههور و قابههل  سههتر   ر ایهه  محههدو ا ،مههانی پایاش قرش هشم بآ بررسی منظومآ

 خواهدم پر اخت.

 پیشینة تحقیق -1-2

خصوصاا ا، ،مههاش پدشههگامی   - ر متوش که  فارسی    نظامی و پایداری، ر بررسی مسائل     

بهها    -ههدد باهنر کرماش  ر ایجا  هاخة پایداری  ر رهههتة ،بههاش و ا بدّهها  فارسههی انشگا   

تواش بآ مههوار  هویم. ا، جملآ موار  مرتب  با موضوع میحجم انبوهی ا، مقاال  مواجآ می

 رایش سیا  و فنوش ر،می  ر  ورا ساسانی و با،تههاب  ش  ر هههاهنامة   -،یر اهار  کر : اذ 

ش ساکت و  کتر محمّدجافر یاحقی کآ ضم  بررسی کتب تاریخی ( ا، سلما1389فر وسی)

تر ید برگرفتآ ا،  ورا ساسههانی های هاهنامآ را بیهای جنگی  ر  استاش ر ای  ،مدنآ، هدو 

( ا، 1394»نظامدا   ر ا بدّا  فارسی )مطاذاة مههور ی اسههکندرنامة نظههامی( )  - اند. بمی

هههای .  ر ایهه  مقاذههآ منظومههآر نبر ، بررسههی کههر  نژا  کآ هگر های اسکندر را  نقی فلّاح

ههها  ید ای با عنههواش »نامآپایاش -است.  عاهقانة نظامی و مسائل  یگر پایداری مغفو  ماند 

( ا، مجدد حسد  ،ا   بنههدقدری بههآ راهنمههایی 1389 )و ابزارهای جنگ  ر هاهنامآ فر وسی

 کتر امامی و  جوکار،  انشگا  ههدد چمراش اهوا، ندز وجو   ار  کآ تنها بههآ هههاهنامآ اکتفهها 

مقاذة  یگری با عنواش »مضامد  هاخص ا بدّا  پایههداری  ر بخههش حماسههی   -است.  کر  

مقههدّم و ،هههرا (  ا،  کتههر احمههد فرو،انفههر،  کتههر فریههد   اوو ی1396امة فر وسههی )هاهن

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/309e0694e2bf1d273f9bc4c1f4aeed5c/search/f10f1a9f973fa376c42c16f56ac63b1f
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/309e0694e2bf1d273f9bc4c1f4aeed5c/search/f10f1a9f973fa376c42c16f56ac63b1f
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/309e0694e2bf1d273f9bc4c1f4aeed5c/search/f10f1a9f973fa376c42c16f56ac63b1f
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/309e0694e2bf1d273f9bc4c1f4aeed5c/search/f10f1a9f973fa376c42c16f56ac63b1f
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هههای  های حماسی هاهنامآ را مور  بررسی قرار  ا   امّهها بههآ انگدههزعسگری اگر چآ  استاش

ای  ر ایهه  ،مدنههآ ا، مقاذههآ -اسههت. هههه جنگ و بدههاش مضههامد  هههاخص پایههداری پر اختههآ

هههای پایههداری بههآ بدا  فارسی ارائآ هد  کآ عناصر و مؤذّفههآنگارندگاش  ر هفتمد  کنگرا ا 

-همرا  فنوش ر،م  ر  و منظومة »،ا  و رو ابآ  و »ورقآ و گلشا   مور  واکاوی قرار گرفتههآ

 نظامیای با موضوع بررسی علوم و فنوش  های بآ عمل  مد  کتاب یا مقاذآاست. طبق بررسی

 نشد.  ید   های عاهقانآ با رویکر   مو،هی ر منظومآ

 ضرورت تحقیق-1-3

بآ سههبب پدشههرفت تکنوذههومی و  سههتاور های نههوی ،   نظامیامرو، ، بسداری ا، مسائل      

هههای  ستخوش تغددرا  اساسی هد  امّا  ر بدشتر موار ، سههاخت تجهدههزا  و ابههداع روش

 وری ا،گهها  ا، بهههر ههها هههد اسههت. انسههاشجدید با اذهام ا،  انش بشر که  صور  گرفتههآ

اند. همد  امر بر ضرور  تحقدق  ر متههوش گ هههتآ ندا، نبو  تجربدا  و  انش گ هتگاش بی

اند های عاهقانة فارسی بآ عنواش  سار ا بی مور  توجّآ قرار گرفتآتأکدد  ار . هر چند منظومآ

 توانند منابع بسدار مهمّی بههرای  سههتدابی بههآ علههوم و فنههوشامّا بآ  ذدل جایگا  ویژا  نها، می

های فرهنگههی  ر مههوار  گونههاگوش و ها و هباهت های مختل ،  گاهی ا، تفاو  ور   نظامی

تواند هایی ا، ای   ست میباهد. پژوهشهای متفاو   ر استفا   ا، تجهدزا   تأسدر خاستگا 

هههای علمههی و هنههری عالو  بر  انشجویاش ا بدّا  فارسی، مور  استفا ا پژوهشگراش عرصآ

ههها، سا،ی و حتّههی اذگههوبر اری  ر طرّاحههیهناسی، نقّاهی، فدلمیم، جاماآمختلفی چوش تار

هههای صههناتی و ... قههرار کههاریبخشی برای ساخت تجهدزا  جدید و  ستدابی بآ ریههز اذهام

،مدنههآ و تواند پههدشگدر . همچند  ضرور  پژوهش  ر ای  حو،  ا،  ش جهت است کآ می

 باهد. نظامیتر  ر ،مدنة فنوش تر و تخصّصی های گستر ای برای انجام پژوهشمقدّمآ

های ماروف و  ر  ستر  عاهقانآ ا، ابتههدای قههرش جاماة  ماری  ر ای  پژوهش، منظومآ   

ها  ر هو  بآ  ذدل ههر   استاشکتاب است. یا  ور می  14چهارم تا پایاش قرش هشم هامل  

هههای مربههوط بههآ فقهه  قسههمت ارجاعا  بد  متنی ا، نام منظومآ استفا   هد ، ضم   نکههآ  

 اند. استاش عاهقانآ، مور  واکاوی قرار گرفتآ

 بحث  .1

. طههر،. طریقههآ. اسههلوب. هههدو . روشبآ مانههی را .    fan[n]است: ف :   ر مانی ف   مد    

. کاری کآ ندا، بآ مهههار  و هههگر  خهها  1نامة  هخدا(. همچند :  . علم. )ذغت هنر.   انش

های (. بررسی منظومآ6،  1381. )انوری،فریب ؛  مکر؛  حدلآ.  3. صنات؛ تکندک  2باهد. اهتآ
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را  ر سآ بخههش مههور  توجّههآ قههرار   نظامی هد گ هتگاش، علوم و فنوش  مور  نظر نشاش می

 اند.  ا  

: هناسایی  هم  اعم ا،  هم   اخلی و خارجی، اوّذد  علوم و فنون پیش از جنگ  -2-1

بدنی موار  احتماذی و بآ کارگدری تههدابدرال،م؛ است و باد ا،  ش  پدش  ینظاماقدام  ر بحث  

ایرانی مهها، همههوار  جنههگ تقبههدح  -های اسالمیجنگ یا صلح؟  ر  مو،   -1-1-2ا، جملآ:  

( امّا  ر 1اذبالتآ بآ جها  سفارش فرمو ند)نهج  27است. اگر چآ موال علی)ع(  ر خطبة  هد 

(.  ر 2فرماینههد.)داری  ر ای  ،مدنههآ را خاطرنشههاش مههیضم   عو  بآ صلح، هوه  53نامة  

 های عاهقانة فارسی، تأکدد بر چدست؟ جنگ یا صلح؟  پاسم بآ ای  سؤا  کآ  ر منظومآ

نآ  انش باهد  ش کا را نآ فرهنگ     کآ وقت  هتی پدش  ور  جنگ      خسرو وهدری : 

269 

حفظ نههامو  و  فههاع ا، مههده  اهتمههام فر وسی  ر هاهنامآ، بآ هماش اندا،  کآ بآ تدر ،   

ای برای ایجا  پایداری و عدم اسههتفا   ا، خشههونت یهها  ور،  ا، صلح ندز بآ عنواش گزینآمی

کند تا جایی کآ  ر اوّذد  منظومة عاهقانة فر وسی با نام ،ا  و رو ابآ، اخترهناساش ا، بآ می

و  برجنگددش بهها  هههم ، باعههث کنند کآ عال ندا  مدش فر،ندی ا، ای  پدوند خجستآ یا  می

و را  گزنههد  )   ببند   رِ جنههگد/  بآ خواب اندر  ر  سرِ  ر منبرقراری صلح خواهد هد:  »

(. بآ اعتقا  هاعراش حتّی  ر صور  برو، جنههگ ندههز بایههد جههایی بههرای 123،ا  و رو ابآ:  

ا و  هتی گ اهت: »نآ تو گفتی خداونداش فرهنگ/  بماننههد  هههتی را جههای  ر جنههگ )وی

-مههیها  ر ا وار مور  نظر ا، ترفندهایی، اسههتفا  (. بنابرای   ر تمام ای  منظومآ321رامد :  

تری   سدبی بآ کسی یا جایی وار  نشو . حتی اگر هد  کآ اساساا جنگی رخ ندهد تا کوچک

 ا   بدشتر ا، روی ناچاری و اذبتآ بآ عنههواش   خههری  گزینههآ بنا بآ ضرور ، جنگی هم رخ  

است. بآ طور کلّی  نچآ  ر پاسم بآ سؤا ِ جنههگ یهها صههلح، تقریبههاا  ر تمههامی اب هد انتخ

 هو :  ها بداش اهار  هد ،  ر ای  بدت خالصآ میمنظومآ

نامههآ: تر هم ا، جنگ           بلبلاگر مر ی ،  هم ،    مک  تنگ         مدارا کر ش اوذی

83      

رسدد کآ بررسههی علههوم و فنههوش ضروری بآ نظر میاهار  بآ پاسم ای  سؤا  ا،  ش جهت    

 نظههامیها، ترتدب بآ جنگ و خشونت نبو   بلکآ ضرور   هنایی با فنوش  ر منظومآ  نظامی

هو  کآ بههرای حفههظ مههر، و بههوم باعث ایجا  سبا   ر کشور و مقابلآ با تهاجم بدگانگاش می

 اهمدت ،یا ی  ار .
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ی  ر قاذههب ذشههکری متّحههد و کار مههد بههرای  اهت   ما گی  فاعآمادگی دفاعی:  -2-1-2

 مواقع ضروری، ال،م است:  

گ                   کای  نباهد چآ   میّ و چآ سههنگ     هفههت ذشکر ا، بهر صلح باید و جن

 127پدکر: 

نامآ ندز  ر توصد  ههری  با  کآ  ر و  هت و کوهش همآ بههاو وکِشههت و  ر گرهاسب   

 (22نامههآ:  اسههت. )گرهاسههب نبر   ما ا ر،م، ندز اهار  هههد   مثل بهشت بو ؛ بآ سیا  و یالش

بنههدی تواش  نها را بآ صور  ،یر طبقآهایی بستگی  ار  کآ میاذبتآ  اهت   ما گی، بآ مؤذّفآ

 کر :

مهار  ر،می: تبحّر  ر جنگ ا، چناش اهمّدّتی برخههور ار   -اذ نیروی انسانی:    -2-1-2-1

 مد و فر وسی ا،  ش بآ عنواش هنههر و فهه  یهها  همار میبو  کآ جزو مفاخرا   ش  وراش بآ  

 1(.121، ،ا  و رو ابآ: 1کند. )هاهنامآ، می

 کتر کزّا،ی  ر توضدح بدت ماروف: »هنر نز  ایرانداش است و با/  ندارند َکرگ میاش را    

نویسد: »بآ کهها نداهههت  یانههی بههآ هههد  (، می324، بهرام و سیدنو : 7بآ کا   )هاهنامآ، 

ا، اسههت ... ار،ش  انست . ای  بدت بلند و  ذیسند  ر پارسی،  ستاش هد همر ش؛ خوار و بی

(. ای  مفهوم 903:  7،  1385.  ) کزّا،ی،  است هد گدها و توانهای ر،می خواستآهنر، هایست

هههای عظههدم کشههورها و امدههراش . مر اش مبار، جههزو سههرمایآ2است ها باد روا   اهتآتا قرش

ماننههد  ر ر،م و بدنی فر،ند ،ا  و رو ابههآ ندههز او را بههیهدند. منجّماش  ر پدشمحسوب می

 (.143، ،ا  و رو ابآ: 1کنند.)هاهنامآ، ا  سواراش ایرانی توصد  میکمربستة ههریاراش و پن

 وراش،  ذدههراش و کههار ،مو   سههراش جههزو  ر  استاش سهراب و گر  فریههد، گههر اش و جنههگ

(. همههد  امههر، سههبب 121، سهههراب و گر  فریههد:  2های جنگی هستند . )هاهنامآ، سرمایآ

 است:  مفاخرا مر اش جنگی هد 

ی                         بآ پوال  بر تدر بگ اهتی              وامق و ا، جای بر اهتبآ ندز  ُکآ   

 242ع را: 

 
در داستان سیاوش نیز در هنرنمودن سیاوش سیاوش پیش گرسیوز از مهارت در نیزه و کمان و کشتی  . همچنین  1

 . 49، بیژن و منیژه :5( و در داستان بیژن و منیژه:  شاهنامه،ج 83-4:  3به عنوان یک فن و هنر یاد می کند. )ج

 . 128، هفت پیکر: 108، ویس و رامین: 25نامه: گرشاسب ←ر.ک.  2
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خسههرو و         ،  و  ستی بر فلک همشدر می،                        ،یر می  3عناش یکرکابی

 374هدری :  

 وراش بههآ ایهه  مفهههوم، مصههطلح هد  امّا  ر  ش  های ر،می اطالق نمیاذبتآ هنر فق  بآ تواش

(. سههیاهداش  ر عرصههة 7، ورقههآ و گلشهها :67و  14سههداوش و سههو ابآ:    ←اسههت.)ر.  بو  

نمایی، ساخت و سا،، مشههور  و ... حضههور چشههممگدری  اهههتتد. مههر اش، مبار، ، قدر 

 (.1جدو  همار     ←نشد . )ر.  ندرویِ ر،میِ تاذب بو ند امّا نقش ،ناش ندز نا ید  گرفتآ

 هد:توجّآ بآ پشتوانة ماذی سیا : بآ ندا،های ماذی سیاهداش توجّآ می  ب(

گههنج کههی  ار  نگاهههت؟        اگههر گنجههی نبخشههی بههر سههیاهت                     سههیآ بههی

 134خسرونامآ:  

 ( اتّحا  اقوام مختل   ر گر  وری ندروی انسانی: استفا   ا، سربا،اش اقوام مختل ، سههبب 

هههو . گی کشور و ایجهها  صههمدمدت و عههدم بههرو، اختالفهها   اخلههی مههیاتّحا  و یکیارچ

نامههآ گویههد:»چوش ذشههکر همههآ ا، یههک اذملک  ر فصل بدست و چهارم سداسههت نظامخواجآ

،نی(کنند، باید کوش نباهند و تخلد )فسا  و وبآ همجنا باهند ا،  ش خطر خدز  و سخت 

ددا باسورث: »قشوش محمههو  تزنههوی (. بآ عق124نامآ:  کآ ا، هر جنا ذشکر بو . )سداست 

است و هر یک ا، ای  قبایل، جدا جدا ،یر اسههر همدشآ مرّکب ا، نژا ها و قبایل مختل  بو  

گ راندند. ا، همد  روش بو  کآ روحدّة رقابت  ر مدداش پدکار توذدههد و نظر افسراش خو  می

 (.45-6: 1341گر ید. )باسورث،  می

  ذدراش جنگی    و  و هزار ا،  ش نامداراش سوار گزی  کر 

  هت سروچجنگی و  گدالش،  بلوچو    کوچو  پار و   پهلو هم ا، 

 گزی  کر  ها  ا،  ر کار،ار سیرور پدا      و  و هزار

 35، سداوش و سو ابآ:  3بو         هاهنامآ،   ذدر و خر مند و  ،ا   بو   گو،ا  هر نکا کآ  ا، ایراش

 حتّی یاری طلبددش ا، ههر ها و کشورهای همسایآ برای ایجا  سیا  منسجم ندز مرسوم بو :

 
گنجینة  مانند یکسوار و یکسواره به معنی پافشاری در جنگ. )  .. یک رکابی: کنایه از اسب جنیبت. )آنندراج ( 3

 نامة دهخدا(. گنجوی به نقل از لغت
،  125و   67،  هفت پیکر: 381، خسرونامه: 99و  68نامه:، بانو گشسب35-6خسرو و شیرین:  ←. همچنین ر. ک 4

 و ... .  150و  72ویس و رامین:  
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 سیاهی برفتند با پهلواش هندواشو   کابلهم ا،  ،او ، 

و بدامد بآ ههر هههری          همههاش:   بخواند ، هر سو کآ بد نامور ذشکری

36 

نمایی و مباها  بآ قههوای نظههامی کشههور ر،مایش  ر حقدقت، قدر   رزمایش:  -2-1-2-2

 است:

  رای   هنههدیو    سنجبفرمو  تا  

                     کمههاشو    تدههرو    گههر،و    ندز ابا  

 خههدنگ                      تدههرگرفتنههد و    کمانها

 بتابدد هر یک بآ چدههزی عنههاش                

  رختی َگشَ  بُد بآ مدداش ههها                              

 را بماذدههد  سههتاش سههام  کمههاش

 بههز  بههر مدههاش  رخههت سهههی

هم اندر تگ اسپ یههک چوبههآ 

 تدهههههههههههههههههههههههههههر          

        وراش                      برگرفتنههد موپههد  سههیر 

 موپههد را بدنههداخت و کمههاش

 گرفت                    

 وار                       بر سآ سیر گدل  خشت بز  

 کههرّ نههایبههآ مدههداش گ ارنههد بهها  

 برفتنههد گههر اش همههآ ههها ماش

 نشههانآ نها نههد چههوش رو، جنههگ

 سناشو  تدرو بآ  تدغو بآ   گر،بآ 

 گ هههتآ بههر او سهها  بسههدار و مهها 

 برانگدخههت اسههپ و بههر ور  نههام

 گههه ار  ههههد  ش تدهههر هاهنشههههی

 بدنداخت و بگ اهت بههر نههر ، هههدر

 گهههراش... خشهههتهایبگشهههتند بههها 

 بههآ موپههد  هههکار نههو ید  گرفههت 

 گشا  ، بآ  یگر سوی افگند، خوار      

 

 

 

 

 

 

 

، ،ا  و رو ابههآ: 1هاهنامآ، 

146 

 

 

احتماالا استقبا  ا، بزرگاش یا بدرقة ایشاش با سیا  ندز عالو  بر احتههرام، نههوعی نشههاش  ا ش    

- مد  کآ با سیاهی مجهّز با کو ، تبدر  و کرّنای و ... انجام میقدر  نظامی بآ حساب می

(. 37، کتههایوش و گشتاسههپ:  6 )هههاهنامآ، ، ههها ی پهه یر  هههدش، بهها سیا . »  5اسههت هد 

بفرمو  تا با سههیآ گدههو و و  مد بآ کاو  ها   گهی/ کآ  مد سداوخش با فرهی، همچند :» چ

(.  ر منظومههة 15: 3  )هاهنامآ، سههداوش و سههو ابآ،  رفتند با ها ی و پدل و کو ب  / طو 

 
دی و نوعی  رسد استفاده از ابزارآالت گوناگون موسیقی و همراه داشتن سالح و درفش، ابراز شا. به نظر می 5

 (. 104،،زال و رودابه: 1شاهنامه،جنوازی و احترام به مهمان را در بر دارد:.) مهمان
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-نمایی  ر مراسم استقبا  ا، برا اراش یوس )ع(  بههآ چشههم مههییوس  و ،ذدخا، ای  قدر 

   6(.233خور .) یوس  و ،ذدخا: 

ندروی انسانی بدوش تجهدزا  جنگی کار یی چندانی اهمّیّت تجهیزات جنگی:    -2-1-2-3

 گوید:ندار . عدّوقی می

 چگونآ کن  جنگ بی یشک و چنگ   هزبر ار چآ چدر  بوذ رو، جنگ

د                ورقههآ و تهی  ست ابهها خصههم  ناویختنهه  چو بی سا، بوذند بگریختند

 10گلشا :  

تجهدزا  جنگی برابر با ،ر و گوهرهای قدمتی بو  کآ هههامل اسههب سههدا ، خفتههاش و ار،ش  

نامههآ (.  ر سداست 22، کتایوش و گشتاسپ:  6هد.)هاهنامآ، گوش میکال  رومی و تدغ اذما 

ار،ش سالح و  ذت جنگ حتی ا،  ش هم بههاالتر اسههت کههآ  ر فصههل سههی و سههوم  مههد :» 

ید گفت تا تجمّل سالح و  ذت جنههگ ندکههو سهها،ند و ماروفاش را کآ جامگی گراش  ارند ببا

تالم خرند کآ جما  و ندکویی و هکو  ایشاش اندر  ش باهد نآ انههدر تجمّههل  ذههت و ،ینههت 

هد برای نمونآ  ر  اسههتاش ،ا  می(. سالح بآ عنواش خلات هم  ا  153نامآ:خانآ... )سداست 

ی  ندام و  ر  استاش کتایوش و گشتاسپ ستام و همشدر هندیِ ،رّو رو ابآ، اسباش تا،یِ ،رّی 

است.  ر ورقآ و گلشا  سههالح هههامل مههوار  هد اسباش تا،ی، برگستواش و خفتاش هدیآ  ا  

 ،یر است:

 88ورقآ و گلشا :                     رمدحو   حسامبا  سلب   و  ستور تمامی سلدحهمی خواست ا، وی 

 علوم و فنون حین جنگ -2 -2

منظههور ا،  رایههش سیا ،صهه  کشههددش و قههرار گههرفت  سههیاهداش  ر  آرایش سپاه:  -2-2-1

 (.3های جنگ است کآ بدشتر بآ صور  قلب، مدمنآ، مدسر ، طالیآ و ... بو  .. )مدداش

 و ذشکر روبرو خنجر کشههددند       جنههاح و قلههب را صهه  برکشههددند             خسههرو 

 134وهدری :  

 قلب  ر ساقة مقدّمآ ریخت        مدمنآ رفت و مدسر  بگریخت  

ها   ر ظفر قوی هد  ست           قلههب و  ارای قلههب را بشکسههت                  هفههت 

 126پدکر: 

 
 (.  107، زال و رودابه: 1است.) شاهنامه،جدر مراسم بدرقه نیز، رایج بوده.  6
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 ار و طالیآ سخ  بآ مداش  مههد   ر  ر خسرونامآ هم عالو  بر اینکآ ا، قلب سیا  و یز      

-جنگجو را چنههد  طبقههآ  های مختل بو ند؛ گرو توصد  سیاهی کآ  و رویآ ص  کشدد 

پوهههانی کند کآ گروهی مانند هدرترّاش همشدر برّاش  ر ک   اهتند. گرو   یگر ،ر بندی می

انههدا،اش، خشههت و  اراش، نههاو  هههای  یگههر، ندههز بو ند کآ سناش  ر  ست  اهتند.  ر ص 

(. بههآ 134آ:بو ند.)خسههرونام اراش، گر، اراش  ر برابر  هم  ایسههتا   اراش، تدر و کماشناچَم

تری  چدنش سیا ،  ر  اسههتاش بدههژش و و کامل  ( بو  4طور کلّی بدشتر جنگها، جنگ مَصاف)

است. رستم، سیا  را ا، کههو  بههآ مندژ   ر بخش  مدش افراسداب بآ جنگ رستم توصد  هد 

 راید کآ  رمدمنآ اهههکش و گسههتهم بههآ  ور  و ر،مگاهی با انبوهی ا، سیاهداش می هت می

واراش بسدار، رهام و ،نگ  ر مدسر  و خو  و بدژش  ر قلبگا ، نگهباش گر اش و پشت همرا  س

-سیا  بو ند. بآ طوری کآ کو   ر پشت ذشکر قههرار  اهههت و حصههاری ا،  ه )مههر اش ،ر 

، بدههژش و 5بو ند.)با تلخدص هههاهنامآ، پوش( بآ  ید  خاصی  ر جلوی ذشکر ص  کشدد 

 (.49مندژ  :

هههای مههور  مطاذاههآ ا، انههواع مختلهه  :  ر منظومههآبزارآالت جنگیییاستفاده از ا  -2-2-2

هد  امّا بسامد تدغ،  همشدر، ندز ، کماش و کو  ا، همههآ های سبک و سنگد  نام بر  سالح

هههد : ها ا،  ش نام بههر  بدشتر است. ا، باضی وسایل مانند وسایل ،یر فق   ر برخی منظومآ

رخی  یگر فق   ر یک منظومآ یهها  هههد ؛ مثههل: گبههر و تبر، عمو ،  بو ، ناچم،  َرَقآ. ا، ب

پَرَند ور، حسام و  طانآ، تدر اش، ذَخت و یَغلَق، تَضباش و عَرّا    ر ذدلی و مجنوش و ... .   ر 

ها بآ برخی ا، انههواع خهها  و ماههروف ابههزار ها باید گفت  ر ای  منظومآمور  انواع سالح

است؛ ا، جملآ: تدههغ هنههدی، کمههاش کدههانی، پدکههاش جنگی  ر ،ماش مور  نظر  ندز اهار  هد 

پوال ، تدر خدنگ، گر،ا گاوسر، ترگ رومی، سههیر گدلههی، خههدنگ چههارپر، خنجههر پارسههی، 

خشت سآ پر،  رع  اوو ی، جوه  پلنگدنآ، کماش چههاچی، چدنههی کمههاش، خنجههر ،هههر  ب 

 (.                                                                                            2جدو  همار    ← ا  ، کمند تاب  ا  . )ر.   

هههای عاهههقانة مههور  بررسههی، ا، موار  قابل توجّآ  یگر  ر ،مدنةوسایل جنگی  ر منظومآ  

چآ  ر ا امههآ   نامآ است. اگرنسبت  ا ش ابداع تدر و کماش بآ  ختر گورنگ ها   ر گرهاسب 

 گوید:  می

  اناش سخ                  هنددم کآ جم ساخت هر  و ، بُ هم ا، نامة پدش

نبههد پَههرّ بههر تدههر  نگههآ ، پههدش                   منههوچهر هههآ سههاخت هنگههام خههویش            

  23نامآ:  گرهاسب 
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 مراجاآ هو .  (3هد  بآ جدو  همارا)برای  هنایی با هر یک ا، ابزار جنگی نام بر  

:  ر ذغتنامة  هخدا ذیل وام   مد : تاخت  بآ هب هنگام بر  هم . حملههآ شبیخون  -2-2-3

کر ش بر  هم   ر هب. همچند : تاخت بر ش باهد بر سر  هم  چنانکآ تافل و بههی خبههر 

تههواش بههآ هههبدخوش رسههتم بههآ افراسههداب اهههار  باهههد. )برهههاش(.  ر مههور  اخدههر مههی

 (. همچند :46ش و مندژ :  ، بدژ5کر .)هاهنامآ، 

 ر  ش تاریههک هههب خسههرو بههروش هههد       هههبدخوش کههر  و  هههم  سههرنگوش هههد         

 275خسرونامآ:  

 : پنهاش هدش بآ قصد  هم  و ناگا  بآ  ر  مدش. )ذغتنامة  هخدا(.کمین -2-2-4

 بگدرندهاش ا، پی خو  بآ کد   مبا ا کمد   وراش ا، کمد          

هاش برند ا، نهاش           بآ ما ننگ ماند ، خرّم جهههاش          بانوگشسههب   بآ توراش ،مدنی

 64نامآ:

 های مقابلآ با  سیا   هم ، کندش خندق بو  :: ا، روشکندن خندق -2-2-5

 ب و اندر  بی بکر ار برف یی کند  بوذند مرفیکی کند 

 59افراهتند     ورقآ و گلشا :  بآ مر ی همآ گر ش   سیآ سربسر کند  بگ اهتند

ها برای مبار،  با سههیاهداش  هههم  و جلههوگدری ا، تری  روش: ا، بدیعگذاریمین  -2-2-6

هفههت ←اسههت.)ر.   گ اری امرو،ی بههو  های خا  هبدآ مد پدشروی  ناش، قرار ا ش تلآ

 (.                            219پدکر: 

یکی ا، ترفندهای مهم نظامی، گمراهی  هم  است   :به کار بردن خدعه و فریب  -2-2-7

های گوناگوش برای فریب حری  یا ناهههنا  کآ  ر جنگ نقش حداتی  ار . استفا   ا، حدلآ

 پوهددش ذبا  مبدّ :   -هو  ا، جملآ: اذ میهای متفاوتی  ید ماندش  ر هکل

 ش  ر روی چا رکشدد  چوش ،ناچهل جنگی همآ ُگر   الور                          

بدی  چار  ،  روا،  برفتند                               و،  تشگآ ر  ُکند، گرفتند     ویهها و 

 358رامد : 

 کند و باالی ببر بداش، ،ر  کر  :نامآ ندز رستم، رخش را سدا  می ر بانو گشسب 
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کههآ او را نههآ بدگانههآ  انههد نههآ خههویش                         نقههابی برافکنههد بههر روی خههویش 

 65نامآ:  بانوگشسب 

، بدههژش و 5پوهههد. )هههاهنامآ، همچند   ر  استاش بدژش و مندژ ، رستم ذبا  با،رگاناش را می

ها، استفا   ا، وسایل برای ایجا  رعههب و وحشههت  ر یکی  یگر  ا، روش  -(. ب36مندژ :  

باش بآ نظههر بو ند تا  ید هایی بر  یوار  ، گ اهتآگوید ترار طّار می هم  بو . برای مثا  ع

 های مزرعآ: یند؛ احتماالا مثل مترسک

تِهههرار  بهههو  بهههر  یهههوار بهههاال                            نشسهههتآ  یهههدباش بهههر چهههرخ واال            

 (218)خسرونامآ:  

: 2ش سهههراب و گر  فریههد )هههاهنامآ،  استفا   ا، سخناش فریبند  کآ نمونة  ش  ر  استا  - 

 هو .می(  ید 35:  6( و گشتاسپ و کتایوش )هاهنامآ، 122

: بآ منظور هناخت مواضع  و ندروهههای  هههم  و فرستادن جاسوس  شناسایی و    -2-2-8

فرسههتا  بههر   7طالیههآ گاهی ا، موقادت قرارگدری سیا : »بسدچدد و بنشست خنجر بآ چنگ/  

 (.97:  3داوش و سو ابآ،  سوی گنگ  )هاهنامآ، س

 131 عا نشاند       ذدلی و مجنوش:   8اینجا بآ طالیآ رخش راند       و نجا بآ یز  

: بآ  ،ها بر نگهباناش هشدار/ بسی بهتههر ، قفههل و بنههد بسههدار    ویهها و نگهبانی   -2-2-9

 195رامد :

 83پا        ذدلی و مجنوش: های وسوا                     ارندا پا   یر بی رّاجة قلاآ 

 :  بآ هر راهی بروش ک   یدبانی         بآ هر مر،ی همددوش مر،بانیمرزبانی -2-2-10

 بآ گر   ور سیا  ا، بوم ایراش                                 ا،  ذربایگاش و ری و گدالش

بنههد  بگشههایم        ک  سا، ذشههکر تهها مهه   یههم                     کههآ مهه  ،و  خههو  ،و همی

    148ویا و رامد :  

 
د تا از دشمن  . طالیه. ] طَ ی َ / ی ِ [ )از ع ،اِ( جاسوس لشکر که پیش و پس را نگه دارد. گروهی که پیش فرستن 7

 واقف شود. )منتخب اللغات (. 
. یزک. ] ی َ زَ [ )اِ( جمع قلیل و مردم کمی را گویند که در مقدمه و پیش پیش لشکر به راه روند تا از سپاه   8

 خصم باخبر باشند و به ترکی قراول خوانند. )برهان(.
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هههای ای ا،  یربهها،  ر جنههگنویسد:» سا،های کوبههآنژا  می: فلّاحجنگ  موسیقی  -2-2-11

است و همچناش هم ها  ر هماهنگی افرا  بآ اسبا  رسدد هدند و تأسدر  شمختل  استفا   می

(.  ر 1394:74نههژا ،)فلّههاحگر  . هههای سههربا،اش اسههتفا   مههی ر تمرینا  نظامی و  مههو،ش

هد : اذهه ( بههرای های مور  نظر استفا   ا، ابزار ال  موسدقی بآ  و منظور انجام میمنظومآ

ایجا  رعب و وحشت  ر     هم  و تحریک و تهددج ذشکریاش بآ مبار، . ب(  تا، جنگ. 

-ر   اهههتآخم، بوق و کههو  کههارب ( برای اعالم پدرو،ی و ها ی کآ  تبدر ، گاو م، رویدنآ

تری  ابزار موسدقی جنگ، کو  بو   کههآ تقریبههاا (.  مهم51،بدژش و مندژ :5است. )هاهنامآ، 

 است.ها ا،  ش یا  هد  ر بدشتر منظومآ

هههو  کههآ : »رجزخوانی، نوعی ترفند و جنگ نرم روانی محسوب میرجزخوانی  -2-2-12

است. )امدری خراسانی   ا، ذحاظ روحی  رتقویت ندروی خو ی و تضاد   هم  تأسدرگ ار

خور ؛ ا، جملآ ها بآ صور  انواع مختل  بآ چشم می( کآ  ر منظومآ39:  1396ندا،و اکرمی

رجز اوّذدّآ برای مبار،طلبی همرا  گشت   ور مدداش و فریا  ، ش، رجز حههد  مبههار،  و رجههز 

بههرای   ر،مههاشِ سههیا ِ خههو باد ا، پدرو،ی، رجزخوانی حری ، حتّی رجز برای  عو  ا، هم

 مبار،  علدآ  هم . 

، تههدابدر باههد ا، جنگ و پایداری: ا، نکا  قابل توجّآ  ر علوم و فنون پس از جنگ  -2-3

اسههتفا   ا، سههیاهداش  ر جهههت    -1-3-2جنگ است کآ بآ اهکا  ،یههر نمههو  پدههدا کههر  :  

عهها،م گسترش  با انی  ر هاهنامآ، سداوش با سیا  و گنج و بنآ فراواش بههرای سههاخت ههههر 

 (.78-9، سداوش و سو ابآ:  3هو . )هاهنامآ، می

 حفظ قدر  و هوهداری باد ا، پدرو،ی:  -2-3-2

 سلدح نبر هرگز تنم بیکآ  خور   سوگندبآ  ا ار  ارند  

 پا   سوگسز  گر نباهم بر ای    نآ رخ را بشویم ، خا  نباهد 

 115هماش:     بآ با،و خم خام  ام م  است     است  کلآ ترگ و همشدر جام م 

-تقدیر ا، سیاهداش باد ا، پدرو،ی: اذبتآ ای  هدایا، تدر ا، تقسدم تنایم جنگی بو    -2-3-3

 (.51، بدژش و مندژ :5است.) هاهنامآ، 

ای  ر ،نههدگی او  ار .  ر  ر هر هرایطی بُاد مانههوی انسههاش، جایگهها  ویههژ   نیایش:  -2-4

هههای جنههگ بههآ و مدههداش نظامیم را  ر امر های عاهقانة فارسی نقش پررنگ ای  مهمنظومآ

های نبر  بآ اهههکا  ،یههر نمههو  تواش  ید. ایماش و اعتقا  قلبی  الوراش،  ر صحنآوضوح می
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هکر: »همی  فری  خواند بر کر گار.../ توی برتر  ا گر یک خههدای .../ همههآ   -یابد: اذ می

 (.23پ:  ، کتایوش و گشتاس6کام و پدرو،ی، ا، کام توست   )هاهنامآ، 

 بآ گدتی تو  ا ی مرا  ستگا                                   سرم بگ راندی بآ خورهدد و ما      

 بآ جز تو کآ بر ار  افگند  را                                    رساند بآ  ،ا گی بند  را

کههآ ا، تهه  برانههداختم         بآ ندروی تو  سههت افههراختم                                    بسهها سههر 

 123نامآ:  بانوگشسب 

 رخواست یاری: » بآ فرماش یز اش و پدرو،بخههت/ نگههوش انههدر  ویههزمش ا،  رخههت      -ب

 (.29، کتایوش و گشتاسپ:  6)هاهنامآ، 

گههر   و خطههاب بههآ  ش  عای خدر:  ر  استاش سداوش، کاو  ها  بآ گر  سههیا  برمههی  -  

 :  گویدپی مینامداراش فرخند 

 د  تدر   یدار بدخواهتاشش                                    همبا ا جز ا، بخت همراهتا

       آ پدههرو،ی و ههها  بهها،  مههدشش                   بهه بههآ ندههک اختههر و تندرسههتی هههد

 35،سداوش و سو ابآ:  3هاهنامآ، 

نگهدار جاش ا، ت  است  بههانو توکّل بآ خدا: هما را چآ اندیشآ ا،  هم  است/ خداتاش    - 

 85نامآ:  گشسب 

 نظامیراهبردهای  -2-5

ههها  ر . ف  یا عمل تجهدههز و بههآ کههارگدری ندروههها و توانههایی1است: » ر مانی راهبر   مد 

یافتههآ بههرای های سهها،ماشها و اقدامها، نقشآ. مجموعآ برنامآ2جهت  ستدابی بآ یک هدف.  

و   ر فرهنگ بزرگ سخ ، بآ مانی استراتژی ندز  مد (.  1393کار )صدری افشار و حکمی،

هههای ا ارا عملدّهها  . فنههوش و روش1 ر ذیل واما استراتژی)نظامی( ای  موار  ذکههر هههد :»

هههها یههها ا ارا عملدّههها  . بخشهههی ا، علهههوم نظهههامی ههههامل فنهههوش و روش2جنگهههی

سههدلة ندروهههای (. »هنر و علم توساآ  ا ش و بآ کار بر ش یا تهدید بآ و1381جنگی )انوری،

هههای ملّههی  ر سداسی، اقتصا ی، اجتماعی، روانی و نظامی یک ملّت برای رسددش بآ هههدف

ههها ( است. با توجّآ بآ واکاوی ای  منظومههآ24:  1381،ماش صلح یا جنگ )جماذی و رستمی،

اسههت امّهها بههآ نظههر نگارنههدگاش، بآ طور مسههتقدم اهههار  نشههد   نظامیاگر چآ بآ راهبر های  

های راهبر ی، برای تامههدم  تواش بآ صور  مؤذّفآتدرمستقدم  ر ای  متوش را می  های مو،ش
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راهبر هههای پههدش ا، جنههگ:   -1-5-2بندی نمههو :  مسائل امرو،ی  ر سآ بخش ذیل تقسدم

 فرینههی بهها تقویههت تجهدههزا  جنگههی، طلبی با بستر سا،ی فرهنگی و  مو،هی، امندت صلح

ص و تاهّههد.     مو،ی ندههرویپروری با مهار فرهدختآ  -2-5-2انسههانی و محوریههت تخصههّ

گدههری ا، روحدههة مبههار،طلبی و  وستی بهها بهههر راهبر های حد  جنگ:  فاع ا، خو  و وط 

مداری با استفا   ا، تنههوّع استفا   ا، موار  انگدزهی مثل رجزخوانی و موسدقی و ...، وحد 

های جغرافدههایی توجّآ بآ موقادت   ریزی ال،م و انتخاب فنوش مناسب بانژا ی سربا،اش، برنامآ

هههای های خا   هم ، ایجا  جنگ روانی، بآ کارگدری ترفندها و حدلههآمتفاو  و توانایی

-راهبر های پهها ا، جنههگ:  رمههاش -3-5-2و استفا   ا، ندروی  هم  علدآ  هم .   نظامی

خههواهی و طلبههی و عههداذت گرایی با حفظ هوهداری و قدر ، کوهش  ر حفظ روحدة حق

 کشور. های گوناگوش، با،سا،ی و ایجا  نشاط  رقدیر ا،  الوری ر،مندگاش با روشت

 

 

 نتیجه .2

 های عاهقانآ، نتایج ذیل حاصل هد: ر منظومآ نظامیا، بررسی علوم و فنوش 

اگر چآ حفظ نامو  و صدانت ا، وط  و پایداری  ر مقابل متجاو،اش ا، واجبهها   .1

-بدشتر تأکدد بر صلح است و برای انجههام  ش ا، روشها  است امّا  ر همة منظومآ

رفتاری، هدیآ  ا ش، گ هت  ا، خههو  و خههانوا  ، حتّههی های مختلفی چوش خوش

هد  با ای  حا  برقراری صلح و  هتی با همههآ، نههآ تنههها مههور  تهدید استفا   می

 تأیدد ندست بلکآ برای م اکر  باید هرایطی تادد  کر  و امتدا،اتی گرفت.

انههد کههآ را با  قّت بآ کار بر    نظامیهای  ها، فنوش و روشراش  ر ای  منظومآهاع .2

های قبل ا، جنگ: تکندک  -تواش   نها را بآ سآ گرو  کلّی ،یر تقسدم نمو : اذ می

فنههوش   - ما گی  فاعی با تربدت ندروی انسانی، ر،مایش، تجهدز قوای نظههامی. ب

ر ال  جنگی مناسب  ر هههرای  متفههاو ، حد  جنگ:  رایش سیا ، استفا   ا، ابزا

گ اری، فریب  هم ، هناسایی مواضع  هههم ، هبدخوش، کمد ، کندش خندق، مد 

موار  باد ا، جنگ: تالش  ر جهت  با انی، تقههدیر   -کاربر  موسدقی  ر جنگ.  

 است.ا، سیاهداش و حفظ قدر  و هوهداری اهار  هد 

نظام،  رایش ذشههکر، اسههتفا   ا، ترفنههدها و فنههوش نظام و سوار  گاهی ا، علم پدا   .3

و حتّی اطّالع ا، انواع عملدّا  روانههی  ر تضههاد  و هکسههت  هههم ،  ر   نظامی
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پایداری نقش بسزایی  ار . همدشآ اخالقدّا  مور  توجّههآ بههو   و تههواش و  انههش 

 نظامی ایرانداش کامال مشهو  است.  

تری  نوع جنگ جنگِ مصاف، رایجهبدخوش و کمد ، پرکاربر تری  فنوش جنگی و   .4

 است.  بو  

اسههت بههرای تههأسدر  اهههتآ  نظامیها  ر بداش مسائل  رسد خاستگا   استاشبآ نظر می .5

مثا   ر ورقآ و گلشا  ا، کلما  عربی مانند حُسههام و رمههدح اسههتفا   هههد  و  ر 

همد  منظومآ بآ اسب توجّآ ،یا ی هد : بارا ر،مجوی، بارا باذپای، خنگ تکههاور 

رو   ذدل  ش، ههر  و ا، انواع  ش ابرش، خنگ، بور ندز نام بر   هد ؛ احتما  می

باهد. هدوا مبار،  ندز تحت تأسدر خاستگا   استاش اسههت مههثال  ر اسب عربی بو  

ورقآ و گلشا ، ترتدب استفا   ا، وسایل ر،می ندز  و همشدر و گر، ذکر هههد  امهها 

  راستا نظامی، هههدوا خهها  خههو  را  ار   رهاهنامآ ندز  و کماش و کشتی.  ر ای

مثال  ر ذدلی و مجنوش بآ سبب خاستگا  عربی  استاش، ا، کلمهها  عربههی عههرّا   و 

کند اگرچآ استفا   ا، سالح سنگد  با هدوا ،ندگی اعههراب کههآ تضباش استفا   می

-پدکههر، بهها  ور ش وام جانشد  نبو ند، مغایر   ار . او، هنر خو  را  ر هفت یک

ی مثل یغلق)ترکی( و ذَخت بآ نمایش گ اهتآ کآ ممک  است اسههتفا   ا، ایهه  های

های اقوام مختلهه  ها، بآ تنوّع نژا ی سیاهداش  ش ،ماش و استفا   ا، وام تنوّع وام 

 باهد.  ارتباط  اهتآ

اند،  گاهی هههاعراش ا، فنههوش تری نام بر  فر وسی و نظامی ا، فنوش بدشتر و متنوّع .6

ند بآ سبب قرارگرفت   ر برهة خا  ،مانی یهها اقامههت  ر محههدو ا توامی  نظامی

خدز باهد. ضم   نکآ نوع ا بی حماسآ  ر هار فر وسههی نقههش جغرافدایی جنگ

 کند.بسزایی ایفا می

 ر کل، ،مدنة حماسی  استاش و خاستگا  جغرافدایی  ش، اطّالعا  و محل ،نههدگی  .7

ها و منشأ تاریخی  نها  ر اسههتفا   هاعر،  برهة ،مانی رخدا ها و  سرایش منظومآ

وری ا،  نههها راهگشهها تواند  ر بهر است کآ میا، فنوش ر،می، نقش بسزایی  اهتآ

 باهد.

ها  ر قاذب هکرگزاری،  رخواست یههاری، خدرخههواهی مانویا   ر بدشتر منظومآ .8

 هو .میو توکّل بآ خدا  ید 

تواش  ر سههآ بخههش ها را می ر ای  منظومآ نظامی مو،ش تدر مستقدم راهبر های  .9

 فرینههی، طلبههی، امندههت بندی نمو : راهبر های پههدش ا، جنههگ هههامل: صههلحآطبق

پروری، راهبر هههای حههد  جنههگ هههامل: تقویههت روحدههة مبههار، طلبههی، فرهدختآ
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 قدق و استفا   ا، فنوش  فاعی متناسههب و راهبر هههای   ریزیمداری، برنامآوحد 

ها و با،سا،ی و ایجا  نشاط  ر تقدیر ا،  الوریگرایی،  پا ا، جنگ هامل:  رماش

 کشور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتپی

اش 1) (. باد ا، هنددش خبر حملآ ناجوانمر انة سیا  مااویآ بآ ههر انبار و قتل حسّاش ب  حسههّ

 فرماید: »جها فرماندار ههر انبار است کآ امدراذمؤمند  )ع( با حاذتى افسر   و خشمگد  می

 رهاى فر و  است کآ خدا  ش را براى  وستاش ویژا خویش گشههو   اسههت و  ش،  ا،  رى

 -ا، سر فروگ ارى  -ذبا  تقوى و ،ر  محکم خدا و سیر مطمئ  او است. پا هر کآ  ش را

تر  کند، خدا جامة ذذت بر او بیوهاند و گرفتار بال هو  و بر سر او )و نامو  او( خوارى 

گویى افتد( و با فههرو گ اهههت     او رخت کشد )و بآ یاو   و ،بونى فرو بار  و نور خر  ا،

جها ، حق ا، او رویگر اش هو  و خههوارى بههآ او روى  ور  و )چههوش تههر  جههها  کنههد و 

ظاذماش و متجاو،اش  یند و مسلّ  گر ند، هههر چههآ فریهها  ،نههد و  ا  خواهههد( کسههى  ا  او 

 (.27اذبالتآ: خطبآ ندهد.  )نهج
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وقتی او تو را بداش می خواند و خشنو ی خداونههد  ر  ش اسههت، رو (. ا،  هتی با  هم   2)

مگر اش کآ  هتی مایة  سایش سیاهداش تو و  رام بخش اندو  تو و موجب امندههت ههههرهای 

توست امّا بهوش باش و ا،  همنی کآ با تو ا،  ر  هتی  ر  مههد  حهه ر کهه ، چههآ بسهها کههآ 

افلگدر کند. پا احتداط و  وراندیشههی را  هم  نز یکی بآ تو را مایة فریب سا،  و تو را ت

 (.53اذبالتآ: نامة ا،  ست مد  و بآ  هم  گماش ندکو مبر.)نهج

(. ارکاش خمسة جدش)ذشکر(  ر ص   رایی قدیم عبارت  بو ند ا،: اذ ( مقدّمآ)طالیآ = 3)

طلداآ = پدشقراو  = هراو = جلو ار(.: گروهی ا، سههیا  کههآ پدشههاپدش حرکههت کننههد. ب( 

مدمنآ: جبهة راست ذشکر.  ( مدسر : جناح چپ سیا  .  ( قلههب: مدانههة ذشههکر. هههه( سههاقآ: 

با،پسدناش ذشکر.  نباذة ذشکر، مایآ  ار.  نچآ برپشت بو  ا، ذشکر. مقابل مقدّمههآ  قسههمتی ا، 

اذصههدور نامة هخدا(. بههری اطّههالع بدشههتر بههآ کتههاب راحههةسیا  کآ مؤخّر ا، همآ  ید.) ذغت 

 (.218-20: 1364))راوندی،مراجاآ هو .  

(. جنگ مصاف: جنگی بو   است کآ سیاهداش  و طرف بآ تابدآ یانههی  رایههش نظههامی و 4)

ر   بندی و ص  کشی با   اب و  ید  خا  بآ جنگ می پر اختآ انههد یانههی  سههتآ هههای 

سیاهداش  ر قلب و مدمنآ و مدسر  و جناحها مستقر می گشتآ اند و سیا بر هم حملههآ مههی 

ند برخالف جنگهای چریکی کآ  ستآ ای ا، سیاهداش ا، جای  رمی  مد  و بههر خصههم بر   ا

 نامة  هخدا(.می تاختآ و فاتح یا منهزم ا،  ناش با،می گشتآ است.)ذغت 

 

 

 

 (1جدول شماره)

 حجاب ر،م جنگ مهار  ر،می  قرش ،ناش مبار،

 _ _ سفدر، م اکر  4 سدندخت 

پوهد گدسو ،یر ،ر  پنهههاش کههر   و  رع می * کماشکمندافک ، ندز  و  4 ُگر  فرید

 ،ند.بر ترگ رومی گر  می

 _ _ سیر ار، همشدر،ش، تدر و کماش 5 ها    ختر گورنگ

پوهدد و سر و موی را چو مر اش جوه  می *گر،،کمنههد، همشههدر، ندههز ، تدههر وکمههاش،  5 بانوگشسب 
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 کر . ر خو  نهاش می خنجر، عمو 

 * همشدرندز ،  5 گلشا 
افتد، ستد  ،ر  را بر وقتی خو  ا، سرش می

 افگند.سر می

 روی پوهدد  * همشدر، رُمح، ندز ، تدر، کمند، تدغ 6 راباآ

 (2جدول شماره )

 ابزار و ملزوما  جنگی منظومآ 

 ،ا  و رو ابآ 

 1هاهنامآ،  

مغفر،  بو ، سههنداش، گههر،ا گر،، تدغ هندی، گوپا ، کمند، کماش کدانی، پدکاش پوال ، تدر خدنگ،  

 گاوسر، سیر، ندز ، سناش، موپد ، خشت، همشدر، خو ، ترگ

 سهراب و گر  فرید

 2هاهنامآ،  

ندز ، سناش، کمند، تدر، سههیر، کمههاش،  رع)،ر  گر  فریههد(، ،ر ، تههرگ رومههی، خههو ، خفتههاش)،ر  

 سهراب(، همشدر

 سداوش و سو ابآ

 3هاهنامآ،  

، خنجر، گوپا ، همشدر، خو ، پدل، کو ، تدههر خههدنگ، تههرگ، پدکههاش سیر گدلی، ندز ، کماش، تدغ

 . کشتی3. کماش 2. ندز   1خدنگ چارپر             نحوا استفا  : 

 بدژش و مندژ 

 5هاهنامآ،   

 خنجر، گر،ا گاوسار، تدغ، اسپ با ،ی  خدنگ، موپد ، ندز ، خفتاش، همشدر، کماش، پدل

 کتایوش و گشتاسپ 

 6هاهنامآ،  

 خفتاش، کماش، کمند، اسپ بلند و سدا ، تدغ، خنجر، سناش، گبر، برگستواش، پرند ور، پدل

بهرام و سیدنو ، هاهنامآ، 

 7 

 ،ر ، خنجر پارسی

جمشهههههدد و  ختهههههر 

 ها گورنگ

 نامآگرهاسب 

 ، تدر، همشدر.چدنی کماش رع، سیر، 

و سههیر، جوههه ،   عمههو ،  تبرکمند، ندز ، کماش، گر،، خو ، خفتاش، خنجر، ،ر ، سناش، تدر خدنگ،   نامآبانو گشسب 

 ، تدغ هندی، اسپ تا،ی، برگستواش، تر  ببربداش
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، خدنگ چارپر، خنجر، تدر اشکماش، ،ر ، کو ، تدغ، سناش، موپد ، همشدر، خو ، جوه ، خفتاش،  ویا و رامد 

      .    تبرندز ، خشت سآ پر، گر،، 

، اسههب)بارا ر،مجههوی، باذپههای، خنههگ طانههآقبا)،ر (،  ، گر،،  ه رمدح،  حسامتدغ، همشدر، ندز ،   ورقآ و گلشا 

. 1،  هنآ، خدنگ، کماش، عمو ، سناش، کمند   نحوا اسههتفا  :   رقآتکاور() ابرش و خنگ و بور(،  

 . گر،3. ندز  2همشدر  

 اش،  َرّاجآ، کماش، همشدر، خدنگ، ،وبد ، پدکاشندز ، تدر، عرّا  ، منجندق، تضب ذدلی و مجنوش

)همشههدر(، پدکههاش،  بههو ، ذَخت )تدر(، سیر،  رع  اوو ی، ناچم، یَغلِقتدر، تدغ هندی، ندز ، سناش،   هفت پدکر

  هنآ، خدنگ.

 تدر، همشدر، کو ، سناش، ندز ،  رع، خدنگ، ،ر ، کماش، کو ، برگستواش، تدغ، جوه ، خو  خسرو و هدری 

 تدغ، جوه ، تدر، رمح، ،وپد ، همشدر، سنداش، سمند، کمند، سنداش نامآ(راباآ و بکتاش)اذهی

، کمههاش چههاچی، تدههر خههدنگی، ناچم، خشت جوه  پلنگدنآ، تدر، سیر، همشدر، سناش، ندز ، ناو ،  خسرونامآ

 گر،، خو ، تدغ، خنجر ،هر ب  ا  ، کمند تاب  ا  ، رمح

 

 

 

 

 

 

 

 (3شمارة)جدول 

 منظومآ توضدح وسدلآ

مأخوذ ا، کُست  ر پهلوی بآ مانی پهلو و سههو و کنههار و  ر  بَرگُستواش

فارسی ندز کشت یا کسههت بهمههد  مانههی اسههت. کسههتی یهها 

کشتی  ر پا،ند و فارسی بآ مانی کمر و مطلق رهتآ و بندی 

کآ بآ مداش بندند. »اش   ر  خر کلمآ پسوند اتصههاف اسههت و 

مآ بجای برگستواش، کستواش  مههد  اسههت. )ا، نا ر گرهاسب 

کتهههههههایوش و 

 گشتاسپ،  

نامآ، بانوگشسب 

 خسرو و هدری 
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حاهدة ماد  بر برهههاش قههاطع(. پوهشههی باهههد کههآ  ر رو، 

جنگ پوهند و اسب را ندز پوهانند. )برهاش(. پوهشههی بههو  

اند و بر اسب ندههز بههرای حفههظ کآ  ر رو، جنگ می پوهدد 

می افکند  اند و  ش جامآ ای بو   کآ بجای پنبآ  ر  ش پدلههآ 

-انههد و مههیگ اهتآمایآ کآ کج و کژ گویند میو ابریشم فرو

اند و کژ و تژ خواند اند و  ش را کجم و کجد  ندز می وختآ

هر  و بآ مانی ابریشم است و بر ای  مانی  ش را تژاتنههد و 

کژاتند خوانند. ) نندرا  (. تاذبههاا پوهههش اسههب و پدههل  ر 

جنههگ برگسههتواش و پوهههش مههر  جنگههی ،ر  و جوههه  و 

-  است اما بر پوهش مر  جنگی ندز اطالق کر  کژاگند بو 

 اند. تَجفاف. )منتهی االرب(.

نامة  هخدا(. تدغ و همشدرجوهر ار. )برهاش(. همشدر. )ذغت  پَرَند وَر

 تدغ جوهر ار: تدز و برّاش.  بدار. )هماش(.

کتهههههههایوش و 

 گشتاسپ،

بر  ر قدیم ا،  ال  جنههگ بههو   و  ش را تبههر،ی  قسمی ا، ت تَبَر

نامههة  هخههدا(. گفتند. )فرهنگ نظام بههآ نقههل ا، ذغههت هم می

تبر،ی : نوعی ا، تبر باهد کآ سههیاهداش  ر ،یهه  اسههب نگهها  

  ارند. )ناظم االطباء(.

-بههانو گشسههب 

نامههآ، ویهها و 

 رامد ، 

تَههههرگ، 

 تَر  

رو ابهههآ، ،ا  و  تر  و خو  و مغفر. )ناظم االطباء(

سههههههههراب و 

گر  فریههههههد،  

سههههههداوش و 

سههو ابآ،  بههانو 

 نامآ،گشسب 

]   َ / جُو [ سالحی باهد تدر ،ر  چههآ ،ر  تمههام ا، حلقههآ  جوهَ 

اسههت و جوههه  حلقههآ و تنگههة  ههه  هههم باهههد. )برهههاش( 

 ) نندرا (.

نامآ، بانوگشسب 

ویا و رامههد ، 

خسههههههههرو و 

و  راباآ  هدری ، 

بکتهههههههههاش، 
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 خسرونامآ

نامههة )عربی( همشدر تدههز. همشههدر برّنههد . تدههغ تدههز. )ذغههت  حُسام

  هخدا(.

 ورقآ و گلشا ،  

نوعی ا، سالح جنگ باهد و  ش ندزا کوچکی اسههت کههآ  ر  خِشت 

مداش  ش حلقآ ای ا، ریسماش یهها ابریشههم بافتههآ بسههتآ باهههند 

انگشت سبابآ را  ر ش حلقآ کر   بآ جانب خصههم اندا،نههد. 

 )برهاش(.  )ناظم االطباء(

،ا  و رو ابهههآ، 

 ویا و رامد ، 

 رختی است بسدار سخت کآ ا، چوب  ش ندز  و تدر و ،ی   خَدَنگ

اسب سا،ند و تدر خههدنگ و ،یهه  خههدنگ بههآ ایهه  اعتبههار 

گویند. )برهاش( )ناظم االطباء(.  رختی است کههآ چههوب  ش 

نهایت محکم و صاف و راست باهد چوش اکثر ا، چوب  ش 

 اسم تدر هد . همچند :  نوعی تدههر سا،ند. ذه ا مجا،ااتدر می

 اذلّغا (.کوچک. )تداث

گلشهها ،  و  ورقآ 

خسههههههههرو و 

ذدلههی و  هدری ، 

مجنههوش، هفههت 

 پدکر

نوعی ا، جبآ و جامة رو، جنگ باهد کآ  ش را قزاگند گویند  خِفتاش

و ترکههی قلمقههاقی خواننههد. )برهههاش(.  رع. َگبههر. )صههحاح 

تِجفاف. )منتهی االرب(. اذفر (. جوه . )مه ب االسماء(.  

ای هنگفت و سطبر بو   اسههت ا، ابریشههم یهها پشههم و   جامآ

اسههت. قزاگنههد. کههر  ذغزید  و اسر نمیهمشدر،نند  بر  ش می

نامههة  هخههدا(. پنام. جبآ ای کههآ رو، جنههگ پوهههند. )ذغههت 

 خفداش. ) نندرا (.

سههههههههراب و 

بدژش  گر  فرید، 

کتایوش  مندژ ،  و 

و گشتاسههههپ، 

 ویا و رامههد ،

-بههانو گشسههب 

نامههآ، ویهها و 

 رامد ،

عمو . ذخت. تُیو،. تُیز. گر،  هنی. )برهاش(. همشههدر. )نههاظم   َبو 

 االطباء(.

،ا  و رو ابهههآ، 

 هفت پدکر

)عربی(  ذتی است ا،  ال  حرب و  ش چناش باهد کآ ترار    َرّاجآ

ا، چوب و کا  و جز  ش پر سا،ند و مر اش  ر پا  ش هوند 

نامههة رسههند و  ر قلاههآ نقههب ،ننههد. )ذغههت تا بآ  یوار قلاههآ 

  هخدا(.

 ذدلی و مجنوش،
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ای است کآ ا، ،ر   هند  بافتآ مههی هههو  و  ش )عربی( جامآ  ِرع

را  ر جنگها برای محافظت ا، اسلحة  هم   ر بر کنند. )ا، 

اقرب اذموار (. ،ر . )تداث(. ،ر  و  ش تدر یلبههآ اسههت کههآ 

ا،  ال  و ابههزار   جوه  باهد. )یا  اهت مرحههوم  هخههدا(.

ای اسههت بافتههآ ا، ،ر  و جنگجویههاش سالح است و  ش جبههآ

کننههد. برای محافظت خو  ا، همشدر و تدر  ش را  ر بههر مههی

است کآ  ه  بههرای  او  )ع( خداوند  ر قر ش کریم خبر ا  

نرم گر ید و او ا،  ش ،ر  می ساخت : و أذنا ذآ اذحدیههد، أش 

(. و   34/    10  -  11ر ش  اعمل سابغا  وقدر فههی اذسههر . )قهه 

/  80علمنا  صناة ذبو  ذکم ذتحصنکم مهه  بأسههکم )قههر ش 

(، و بدی  جهت ،ر  های خاذص و ندکههو بههآ  او  )ع (   21

 نامة  هخدا(.نسبت  ا   می هو . )ذغت 

سههههههههراب و 

گر  فریههههههد، 

نامههآ، گرهاسب 

خسههههههههرو و 

 هدری ،

. )عربههی( سههیر. )برهههاش(. ،ر  کههآ بههآ عربههی  رع خواننههد  َرَقآ

 )برهاش(.

 ورقآ و گلشا ،

 ارنههد. )برهههاش (. نوعی ا، خنجر است کآ بدشترمر م الر می  هنآ

خنجههر. )تدههاث( )ا، منتهههی االرب(. کههار  بههزرگ چنانکههآ 

قصاباش  ارند، کشدد  تههر ا، خنجههر، کههآ  ر فههار  خاصههآ 

الرستاش حربة  نهاسههت. ) ننههدرا (. همشههدر و کههار  تدغههآ 

 االطباء(.باریک. )ناظم 

گلشهها ،  و  ورقآ 

 هفت پدکر

ای  ر )عربی( ندز . )منتهی االرب(. چوبی است  را، با حربآ رُمح

سر  ش برای  فع و طا   هم .  ، رِماح، اَرماح. )ا، اقههرب 

 اذموار (. رِماح و رِمدح ندز جمع رُمح است.

گلشهها ،  و  ورقآ 

بکتاش،  و  راباآ 

 خسرونامآ

،وبهههد ، 

 موبد 

هههای قههدیم سر  ش  وهاخآ بو  و  ر جنگ  ندزا کوچکی کآ

کر ند. )فرهنگ فارسی ماد (.  ش را بروی  هم  پرتاب می

حربة مر م گدالش است و  ش ندزا کوچکی بو  کآ سر  ش  و 

کههر   انههد. )برهههاش(. هاخ باهد و  ر قدیم بداش جنههگ مههی

ای است ندز  مانند کوتا  تر ا، ندههز  کههآ  ش را بجانههب حربآ

نههد و سههناش  ش ،ر  بشههکافد و مخصههو  اهههل اعدا بدندا،

،ا  و رو ابهههآ، 

بدههژش و مندههژ ، 

ویهها و رامههد  

 ،یا   ار .

خسههههههههرو و 

ذدلههی و  هدری ، 
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تبرستاش خاصآ  یاذمآ بو   ... ) ننههدرا (. مههزراق. سههالحی 

افکندنی. )یا  اهت بخ  مرحههوم  هخههدا(. ندههزا کههوچکی 

  وهاخآ و بدشتر مامو  مر م گدالش. )ناظم االطباء(.

راباههآ  مجنوش،  

و بکتهههههههاش، 

 خسرونامآ

)عربی( سرندز  .) نندرا (. ندز . )تداث(. همچند : فساش کآ  سِناش

 تدغ بر  ش تدز کنند. )تداث(.

،ا  و رو ابهههآ، 

سههههههههراب و 

گر  فریههههههد، 

کتهههههههایوش و 

گشتاسههههههپ، 

نامآ،  بانوگشسب 

ویا و رامههد ، 

گلشهها ،  و  ورقآ 

خسههههههههرو و 

هههدری ، هفههت 

پدکهههههههههههر، 

 خسرونامآ

 ورقآ و گلشا  )عربی( یک بار ندز  ، ش.) نندرا (. طانآ

نوعی ا،  ال  جنگ و قلاآ گدههری اسههت و  ش  ذتههی باهههد  عرّا  

کوچکتر ا، منجندق کآ بداش سنگ بر سر خصم اندا،ند و  ش 

 نامة  هخدا(. را حصارگشای ندز گویند.)ذغت 

 ذدلی و مجنوش

االطباء(. همچند : خ  پشههت همشههدر. )عربی( گر،. )ناظم   عَمو 

 )منتهی االرب( )ا، اقرب اذموار (.

-بههانو گشسههب 

نامههآ، ورقههآ و 

 گلشا 

نوعی ا، سالح جنگ است و  ش را  ر رو، جنههگ پوهههند و  تِرار 

باضی گویند ترا   بآ  ا  است و  ش بآ مانی خههو   هنههد  

باهد. )برهاش قاطع(. همچنههد : پدراهنههی را کههآ  ر ،یههر ،ر  

هند، تِالذآ گویند. )انجم   را( )اقرب اذموار (. بآ  رّاجآ پو 

  ر همد  جدو  رجوع هو .

 خسرونامآ
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سنگی را گویند کآ  ر منجندق گ ارنههد و بههآ جانههب خصههم  تَضباش

 اندا،ند. )برهاش قاطع(.  

 ذدلی و مجنوش

-)عربی( حقة بارو . )ناظم االطباء( ) نندرا (. ظرف هدشآ قارور 

ما ا  تشگدر ریختآ باد ا،  تش  ا ش ا، بههاالی ای کآ  ر  ش  

کر نههد. )فرهنههگ نظههام(. بر  و تدر  ش بآ  هم  پرتاب می

انههدا، همچند : نوعی ا، پدکاش. ) ننههدرا (.  رمانههی قههارور 

 مد : کسی کآ  ر جنگ مأمور انداخت  قارور  است و نفّاطآ 

کآ خو  بآ مانی ابزاری ا، ما است کآ بداش نفههت و  تههش 

ب کنند. )ا، اقرب اذموار (.  ذت افکندش نف  بههآ صهه  پرتا

 نامة  هخدا(.  هم . )بآ نقل ا، ذغت 

 ذدلی و مجنوش

خو  و خفتاش و  نچآ بداش ماند ا،  ه . جوه . ،ر . ذبهها   گَبر

جنگ. قَر َمانی: قبههای  م ا بخدههآ  کنههد  بههآ جهههت جنههگ. 

 نامة  هخدا(.)ذغت 

کتهههههههایوش و 

 گشتاسپ 

سههههههداوش و  گر،  هند . )برهاش(.عمو  و  گوپا 

 سو ابآ

سنگ(. گر،. عمههو . ذههت. )اوبهههی(. گههر، سرپا )گر، گراش ذَخت 

خو   هند . )بههآ نقههل ا،  هنی. مقماآ. کوپا . همچند : کال 

 نامة  هخدا(.ذغت 

 هفت پدکر

)عربی( خو   هنی کآ صدغة اسم  ذههة اسههت ا، تفههر کههآ بههآ  مِغفَر

. )تدههاث(. خههو  و کههال  مانی پوهددش و پنهاش کر ش اسههت 

 هند . )ناظم االطباء(. ا، سالحهاست و  ش مانند خو  اسههت 

جز  نکآ اطراف  ش فرو ویختآ است ، چنانکآ پشت گر ش و 

 وگوش هخص را گدر  و گاهی برای محافظههت بدنههی ندههز 

    2قرار  هند و ماموالا ا، ،ر  باهد. )ا، صبح االعشی    

،ر  خههو  کههآ ،یههر کههال    نامة  هخههدا(.بآ نقل ا، ذغت   135

پوهند. مغفههرا.  ، مغههافر. )منتهههی االرب( )نههاظم االطبههاء(. 

،رهی بآ اندا،ا سر کآ ،یر قَلَنسُوَ )عربی، کال   را،( پوهههند 

هههایی و گویند کرانآ های  ویزاش خو  باهد و گوینههد حلقههآ

 ،ا  و رو ابآ



 

652 

ماهنامه علمی )مقاله علمی 
 _

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

است کآ  ر پاید  خو  قرار  هنههد، چنانکههآ تمههام گههر ش را 

 ت کند. )ا، اقرب اذموار (.بگدر  و  ش را محافظ

سنگ اندا،. ) هار(. فالخ  مانندی است بزرگ کههآ بههر سههر  مَنجَندق

چوبی تابدآ کننههد و سههنگ  ر  ش کههر   بههآ طههرف  هههم  

اندا،نههد.  ، منجندقهها ، مجههانق، مجههاندق. )منتهههی االرب(. 

نوعی ا، فالخ  بزرگ کآ بر سر چوبی قههوی تابدههآ کننههد و 

ش  ر  ش نههها   بههر  یههوار قلاههآ ،    یههوار مههی سنگهای کال

هکنند و ای  مارب م  چآ ندک است  و اال ر خا  عربی 

جدم و قاف  ر هد  کلمآ ندامد  است چوش  ر ،مانههة سههابق 

 ذت م کور بآ جهت قلاآ گدری کما  مفددبو ، ذه ا تفههاخراا 

بآ ای  اسم مسمی گشت باد ا،  ش مارب کر ند. ) نندرا (. 

ندک باهد و  ش فالخ  مانندی است بزرگ کآ بر مارب منج

سر چوبی تابدآ کنند و سنگ و خا  و  تش  ر  ش کر   بههآ 

طرف  هم  اندا،ند. )برهاش(.  ستگاهی جنگههی کههآ بهها  ش 

انداختند. منجلدههق. خِطّههار. سنگ و  تش بآ سوی  هم  می

کلکم. قِرا. بَلکَ . پدلههوارافک . )یا  اهههت بههآ خهه  مرحههوم 

  هخدا(.  

 ذدلی و مجنوش

ندزا  وهاخ. ندزا کوچک . صاحب برهاش قاطع  ر : تبههر،ی   ناچَم

را گویند و  ش نوعی ا، تبر است کآ سیاهداش بر پهلوی ،یهه  

اسب بندند و باضی گویند سنانی است کآ سر  ش  و هههاخ 

 باهد و ندزا کوچک را ندز گویند.)برهاش قاطع(.

پدکهههر، هفهههت 

 خسرونامآ

تدر باهد و  ش تدری است کوچک و باضی گوینههد نوعی ا،   ناوَ  

 ذتی است چوبد  و مداش خاذی کآ تدر نههاو  را  ر مدههاش  ش 

اندا،ند و باضی گویند ناوی باهد ا،  ه  کآ تدر گ اهتآ می

کوچکی  ر  ش نهنههد و باههد ا،  ش کمههاش گ اهههتآ اندا،نههد. 

)برهاش(. تدر کوچک کآ  ر تالف  هند  یا چوبد  کآ ماننههد 

باریک بو  گ ارند و ا،کماش سر هند تا  ورتههر رو  و   ناوی

بدی  وجآ  ش را ناو  گویند. )فرهنگ رهددی(.. همچنههد : 

 خسرونامآ
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تدری کآ بآ چابکی و راستی بآ نشانآ برخورَ  و تدری کههآ ا، 

نی ساختآ هد  و بداش مرتههاش را هههکار کننههد و ذوذههة مدههاش 

اندا،نههد. )نههاظم کههاوا  کههآ  ر  ش تدرکوچههک گ اهههتآ مههی

 طباء(.  اال

 هفت پدکر نامة  هخدا(.)ترکی( یغلغ. تدر پدکاش  ار. )ذغت  یَغلِق

 هاکتاب -فهرست منابع: الف

ا، روی نسخة مرحوم  کتههر صههبحی صههاذح و البالغه،  نهج  (،1379هری  رضی) .1

اذحدیههد و محمّههد عبههد ، متههرجم محمّههد های اب  مدثم و ابهه  ابههیمقابلآ با نسخآ

 تم، تهراش: تاباش.بهشتی، چاپ هف

. بههآ اهتمههام حبدههب نامییهگرشاسب(.  1354اسدی توسی. ابونصر علی ب  احمد.) .2

 یغمایی. چاپ  وم. تهراش: کتابخانة طهوری.

 . تهراش: سخ .     6و4.  فرهنگ بزرگ سخن(.  1381انوری. حس  ) .3

، تاریخ نظامی جهان و هنییر جنییگ(. 1381اصغر و رستمی محمو .)جماذی، علی .4

 تهراش: سا،ماش چاپ و انتشارا  و،ار  فرهنگ و ارها  اسالمی. 

. چههاپ  وم. تهههراش: یکصد منظومة عاشقانة فارسییی(.  1394ذواذفقاری. حسهه .) .5

 نشر چرخ.

(. راحة اذصدور و  یة اذسرور  ر تاریم 1364راوندی، محمد ب  على ب  سلدماش،) .6

  وم، تهراش: امدرکبدر.بآ تصحدح محمد اقبا  و مجتبى مدنوى، چاپ      سلجوق

. چاپ اوّ . مشهد: انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی(.  1370ر،مجو. حسد .) .7

 انتشارا   ستاش قد  رضوی.

فرهنگنامة (. 1393افشار، تالمحسد  و حکمی، نسری  و حکمی، نسههترش.)صدری .8

 . چاپ سوم. تهراش: فرهنگ مااصر.فارسی

 . تهراش: انتشارا  فر و .1.  ت در ایرانتاریخ ادبیا(.  1369اهلل.)صفا. ذبدح .9

. چههاپ پههنجم. تهههراش: انتشههارا  سرایی در ایییرانحماسه(.  1390اهلل.)صفا. ذبدح .10

 فر و .

 . بآ تصحدح احمد سهدلی خوانساری.خسرونامه  ش(.  2535عطّار ندشابوری.) .11

ای ا،  سار هدم فریداذههدّی  عطّههار ندشههابوری پندنامههآ، (. مجموعآ1376. )  ______ .12

 بآ تصحدح و مقدّمة احمد خوهنویا. تهراش: سنائی.   نامهبلبلسرنامآ،  بی
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ماهنامه علمی )مقاله علمی 
 _

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

. مقدّمههآ، تصههحدح و تالدقهها  نامه)رابعییه و بکتییا (الهی(.  1394. )  ________ .13

 محمدرضا هفدای کدکنی. ویرایش سوم. چاپ هفتم. تهراش: انتشارا  سخ .

صههفا. چههاپ او . تهههراش: اهلل  . بههآ اهتمههام ذبههدحورقه و گلشییاه(.  1343عدّوقی. ) .14

 انتشارا   انشگا  تهراش.

. با مقدّمههآ و تصههحدح و تحشههدة ویس و رامین(.  1395فخراذدّی  اساد گرگانی.) .15

 محمّد روه . چاپ هشم. تهراش: صدای مااصر.

(. ویههرایش و گههزارش بییی ن و منییی ه(. نامههة باسههتاش )1385فر وسی. ابواذقاسم.) .16

ذدی  کزّا،ی. جلد پههنجم. چههاپ  وم. تهههراش: اهاهنامة فر وسی ا،  کتر مدر جال 

 سا،ماش مطاذاآ و تدوی  کتب علوم انسانی  انشگاهها)سمت(.

(. ویههرایش و گههزارش هههاهنامة زال و رودابییه(. نامههة باسههتاش )1386.) ______  .17

اذدی  کزّا،ی. جلد اوّ . چاپ هشههم. تهههراش: سهها،ماش فر وسی ا،  کتر مدر جال 

 انسانی  انشگاهها)سمت(.مطاذاآ و تدوی  کتب علوم  

(. ویههرایش و گههزارش سیییاو  و سییودابه(. نامة باستاش)1386هههههههههههههه .) .18

اذدی  کزّا،ی. جلد سوم. چههاپ سههوم. تهههراش: هاهنامة فر وسی ا،  کتر مدر جال 

 سا،ماش مطاذاآ و تدوی  کتب علوم انسانی  انشگاهها)سمت(.

(. ویههرایش و گههزارش ب و گردآفرییید سهرا(. نامة باستاش)1387هههههههههههههه .) .19

اذدی  کزّا،ی. جلد  وم. چاپ چهههارم. تهههراش: هاهنامة فر وسی ا،  کتر مدر جال 

 سا،ماش مطاذاآ و تدوی  کتب علوم انسانی  انشگاهها)سمت(.

(. ویههرایش و گههزارش کتایون و گشتاسییب(. نامة باستاش)1387هههههههههههههه .) .20

اذدی  کزّا،ی. جلد هشههم. چههاپ  وم. تهههراش:  هاهنامة فر وسی ا،  کتر مدر جال

 سا،ماش مطاذاآ و تدوی  کتب علوم انسانی  انشگاهها)سمت(.

(. ویرایش و گزارش هاهنامة شاپور و مالکه(. نامة باستاش)1385هههههههههههههه .) .21

اذدی  کزّا،ی. جلد هفههتم. چههاپ اوّ . تهههراش: سهها،ماش فر وسی ا،  کتر مدر جال 

 کتب علوم انسانی  انشگاهها)سمت(. مطاذاآ و تدوی 

 جا(..)بییوسف و زلیخاتا(.  ههههههههههههه .)بی .22

-. مقدّمآ تصحدح و توضدح  کتر روحنامهبانوگشسب  (.1382انگدز.)کراچی، روح .23

 انگدز کراچی. تهراش: پژوهشگا  علوم انسانی و مطاذاا  فرهنگی.

ا  اقبا . تهههراش: انتشههارا  . بآ تصحدح  قای عبنامهسیاست(.  1369اذملک..)نظام .24

 اساطدر.
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. بهها تصههحدح و حواهههی حسهه  وحدههد خسرو و شیرین(.  1388نظامی گنجوی.) .25

  ستگر ی. چاپ  وم. تهراش: انتشارا  ،وّار.

 14. تصههحدح و هههرح مجههدّ  ا، روی  لیلییی و مجنییون(.  1394هههههههههههههه .) .26

 امدرکبدر.نسخة خطّی  کتر بهرو، سروتی. چاپ چهارم. تهراش: انتشارا  

. با تصحدح و حواهی حس  وحدد  ستگر ی هفت پیکر(  1388هههههههههههههه .) .27

 و بآ کوهش سادد حمددیاش. چاپ هشتم. تهراش: انتشارا  قطر .

 هامقاله -ب

، »جایگاه رجز در شعر دفاع مقدّس«ندا عصمت،  امدری خراسانی، احمد و اکرمی .1

، 1396نشریّة ا بدا  پایداری  انشگا  ههدد باهنر کرماش، سا  نهم، بهار و تابستاش 

 .  21-40، صص 16ش 

. ترجمآ سرور همایوش.  ریانهها. هههمارا تشکیالت نظامی غزنوی(.  1341باسورث) .2

241. 

)مطاذاة مههور ی؛ اسههکندرنامة نظامیّات در ادبیّات فارسی(.  1394نژا . نقی.)فلّاح .3

-84. صههص33. فصلنامة علوم و فنوش نظامی. سا  یا، هم. همارا  نظامی گنجوی

66. 

 ذغتنامة  هخدا:  انشگا  تهراش.افزارها       نرم -ج

 

 

 

 


