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1. Introduction 

Adab al-Harb va al-Shaja'ah, written by Muhammad bin Mansour, 

nicknamed Mubarakshah, known as Fakhr al-Modabber, is one of the 

most important books related to the etiquette of war and warfare, 

written in fluent prose in the sixth century. This book has 34 chapters, 

each of which written on the manners of statecraft, campaigning, and 

war: “The subject of this book is mentioning the best qualities of 

kings, rulers, ministers, and commanders of the army and the ritual of 

war, and discussing about the horse and its attributes and knowing its 

types, the characteristics of each of the weapons, how to campaign, 

and the types of preparation of the army, and the likes of these 

subjects, and either in the introduction of the book or in its thirty-four 

chapters, the author has given a lot of valuable historical information.” 

(Safa, 1369, part 2, 3/1170) This work is a treasure of special military 

words and terms that is unique in its kind. Regardless of the 

comprehensiveness of this book in describing the methods of war and 

the etiquettes of warfare, in fact, what gives this work more value and 

credibility than anything else is that by collecting its words and terms, 

it is possible we get a valuable collection of specific military words 

and terms that are almost It cannot be found in any of the similar 

books. 
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1-1. Statement of the Problem  

Despite the great value and importance of this book and the being 

specialization of its subject, and the inclusion of many words of 

warfare, it has not received much attention from researchers and 

lexicographers; Because many of the words of this book are still 

unknown and neglected, and it is necessary to pay attention and 

research from this point of view. There are no valuable researches has 

been done about the vocabulary of this book, so far, and this research 

is the first time that deals with this issue in a specialized way. 

1-2. Necessity of research 

Some of the words in this book, which are not found in the 

dictionaries, have no evidence other than this book. Another issue is 

that this work has credibility and value in terms of age. Registering 

and familiarizing specialized military words in the Adaab al-Harb va 

al-Shaja’ah makes for a better understanding of the ancient texts and 

is also very important in the lexicography in the Persian language and 

also adds to the richness of the words treasure of Persian language. 

 

2. Methodology 

This is fundamental research about the special vocabulary of the Adab 

al-Harb va al-Shaja'ah written by Fakhr Modabber. After a 

comprehensive review and study of the text of this book, it was found 

that there are many unknown, rare and specialized words in this book, 

and all these words were collected in the first step. In the next step, all 

dictionaries and past researches were checked to ensure that these 

words were not recorded anywhere and were not discussed. With this 

method, all the words that were not recorded were extracted.  

Due to the wide range of unregistered words, in this research, only the 

words related to the types of maces and arrowheads were studied. The 

collection of data about these words was done by extensive library 

study and searching in different Persian corpus software. By collecting 

the data, it was found that some of these words were used only in this 

book and were not used in any other text, and some had evidence in 

other texts, however few.  

Based on this information and with the approach of examining the use 

of words in the texts and logical reasoning, the meaning and content 

of these words were deduced, analyzed and presented. The result of 

this discussion was that, firstly, these words were extracted and 
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recorded based on the text(s) for the first time, and secondly, a 

meaning was recorded and presented for them based on the context of 

the text(s). 

 

3. Discussion 

Due to the vastness of the subject and the presence of many unknown 

words in this book, in this article only the unknown words related to 

“arrowhead” and “mace” will be discussed. The number of these 

unknown words is thirteen, of which nine words are related to 

arrowhead types and four words are related to mace types. 

 

3-1. Arrowhead 

"A pointed piece of metal that is mounted on the head of an arrow or 

a spear." (Amid Persian dictionary, under "arrowhead") is an 

arrowhead. Apparently, the type and shape of the arrowhead was not 

the same among different tribes and had different shapes. (Sadeghi, 

2014: V. 8, under “arrow 2”) The author of Adab al-Harb va al-

Shaja’ah has talked about the types of arrowheads and has provided 

extensive information about choosing the type of arrowhead for each 

arrow: “For anywhere and every war, the arrow and arrowhead must 

be of a different type to be effective as a result”. (Fakhr Modabber, 

1967: 242) In mentioning the names of arrowheads, as in other cases, 

the author of the book uses rare and unknown nouns, and where he 

uses known nouns, he makes them unknown by adding attributes, for 

example ‘Bilak’ is a well-known arrowhead, but the author gives it 

the adjectives ‘big feather’ and ‘sipanakhi’ to make it out of common 

use. Types of unknown arrowheads that has introduced and discussed 

in detail in this article for the first time, are: Mowdudi, Se su, 

Goluleh, Bilak-e-Sepanakhi, Bilak-e-Dorosht par, Totmaji, 

Mahiposht, Hadhani (?!), Bat pay. 

3-2. Mace 

Mace is one of the oldest and most important weapons known in 

human history. In mythology, the mace has been considered a special 

weapon of gods and goddesses and has been sacred. (Hasanzadeh and 

Nikpanah, 2020: 261) This weapon was later transferred from gods to 

champions and kings. (Ghaemi, 2012: 101-102) According to epic 

narratives such as the Shahnameh, some mythical characters such as 

Garshasb, Fereydoon, Sam, Zal, Rostam and Kaveh were armed with 



Journal of Prose Studies in Persian Literature  4 
Year 25, No. 51, Summer 2022 
 _______________________________________________________________  

 

maces, and two of them went to the dragon battle with maces: 

“Among the dragon slayer warriors in Iran, Fereydoon and Garshasb 

have maces.” (Rastgar Fasaei, 2000: 170) This weapon and its types 

are also mentioned in Adab al-Harb. In addition to the word ‘mace’, 

the author discusses four other unknown types of maces, which are 

introduced for the first time in this article. These words are: 

Khudshikan, Belkatakini, Chak, Kharamkeshi (?!). 

 

4. Conclusion 

- The archaism of Adab al-Harb as well as the specialization of its 

subject, highlights the necessity for more attention and wider research 

about it. 

- Some military words and terms used in this book, are not used in 

any other Persian text. 

- This research was done with the aim of registering and introducing 

some unknown military words and terms (types of arrowheads and 

maces).  

- There are nine types of arrowheads and four types of maces in this 

book, which are introduced in this research for the first time. 

 

Keywords: Fakhr Modabber, Adab al-Harb va al-Shaja’ah, 

Dictionary, Military Term, Weapon. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  1401 بهار و تابستان، 51شمارة  دورة جديد، ،25سال 

 
های لغات براساس شده از فرهنگفوتنظامی ها و اصطالحات بررسی واژه

 الحرب و الشجاعهآداب

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 حمید پوالدی، دکتر 1 زادهیقلیعل نیحسدکتر 

 چکیده
 

هـا و اطـحاتات هـا  غاـات متدـدد در نبـان فارسـی، همونـان وا هبا وجود نگارش فرهنگ
هايی ان آنها ثبت نشـده اسـت  نويسان مافول مانده يا شکلفارسی نياد  هست كه ان ديد فرهنگ

هـايی بـرا  دـردآور  و ثبـت غنـی، تاش هـا اخیراً با محاغدة منابع مختلف فارسی و تهیة پیکره
شـکل رفته طورت درفته و تا تدود  جبران شده، وغـی همونـان ايـش مشـکل بهها  اندستوا ه

يکی ان آثار ارنشمند فارسی است كه هـ   اغحرب و اغشجاعهآدابمحلوب تل نشده است  كتاب 
تخصصی نظامی دارا  اعتبـار ها  عمومی و اطحاتات ان نظر قدمت و ه  ان نظر دارا بودن وا ه

نويسـی ها دردآور  و ثبت نشـده و ثبـت آنهـا ان نظـر فرهنگنياد  است كه بسیار  ان ايش وا ه
ا  دارد  همونیش به دغیل تخصصی بودن ايش كتاب در تونة نظامی، پـژوه  در ايـش اهمیت ويژه

نظـامی و ابدـاد  موضوع ان اهمیت شايانی برخوردار اسـت، وغـی بـه دغیـل دسـترددی اطـحاتات
مختلف آن در ايش كتاب، پژوه  در همة ايش ابداد كار  دشوار و نمانبر اسـت  بنـابرايش در ايـش 

هـا  غاـات فـوت شـده ها  نظامی مربوط به انواع پیکان و دـرن كـه ان فرهنگپژوه  فقط وا ه
 و اغشـجاعهاغحـرب آدابشوند  روش كار محاغدة كتـاب است، برا  اوغیش بار بررسی و مدرفی می
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ها  غاات مدتبـر فارسـی اسـت تـا ها  مورد بحث، سپس جستجو  آنها در فرهنگاستخراج وا ه
ها نیامده است  نتیجة ايـش پـژوه  تکايـت ان آن يک ان آنها در ايش فرهنگروشش شود كه هیچ

ده اطحاح نظامی در ايش موضوع هست كه تاكنون در هیچ فرهنگ غاتی ثبت نشده و سیزدارد كه 
 ها و اطحاتات مدرفی شده است ژوه  برا  نخستیش بار است كه ايش وا هدر ايش پ

 

نظـامی،  ، آداب اغحرب و اغشجاعه، فرهنگ غات، وا ه و اطـحاحمدبّرفخر   :کلیدیهایواژه

 .افزارجنگ

 

 مقدمه -1

ب به مباركشاه مدروف به فخر نوشتة محمد بش منصور ملقّ اغحرب و اغشجاعهآداب

ها  مربوط به آداب جنگ و جنگاور  است كه در قرن يش كتابترمه ان  يکی مدبّر

شش  و به نثر  روان به رشتة تحرير درآمده است  ايش كتاب كه نخستیش بار به تصحیح 

باب است كه در  34ه ش  به چاپ رسیده، دارا   1346اتمد سهیلی خوانسار  در سال 

ها  )به همراه داستانكشی و جنگ هر يک ان آنها دربارة آداب كشوردار  و غشکر

موضوع ايش كتاب ذكر اوطاف مستحسش پادشاهان و »تاريخی( سخش دفته شده است: 

فرمانروايان و ونيران و فرماندهان سپاه و آيیش جنگ و بحث دربارة اسب و طفات آن و 

ها  ها و چگونگی غشکركشی و انواع تدبیهشناختش انواع آن و خاطیت هر يک ان ساح

ل ايش محاغب است و نويسنده خواه در مقدمة كتاب و خواه در ابواب سی و پاه و امثاس

 /3، 2بخ  ، 1369)طفا، « قیمت تاريخی بسیار آورده است چهاردانة آن اطاعات ذ 

1170) 

ها  نظر ان جامدیت ايش كتاب در بیان موضوعات متنوع و خاص مربوط به شیوهطرف

به  ا  ان غاات و اطحاتات خاص نظامیدنجینهر را بايد جنگ و آداب جنگاور ، ايش اث

فرد است  درواقع آنوه بی  ان هر چیز  به ايش اثر تساب آورد كه در نوع خود منحصربه

توان به بخشد، ايش است كه با دردآور  غاات و اطحاتات آن، میارنش و اعتبار می

كه تقريباً در هیچ دست يافت  ا  ارنشمند ان وا دان و اطحاتات خاص نظامیمجموعه

توان يافت  اغبته با همة دسترددی و فراوانی ها  مشابه و همانند آن نمیيک ان كتاب

ها و كلمات مربوط به جنگ و جنگاور  و    در ايش كتاب درانمايه، جا  شگفتی وا ه
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كاررفته در آن ان است كه بسیار  ان غاات و اطحاتات و تركیبات و تدابیر به

نويسانی چون دهخدا و مدیش اساساً اات فارسی فوت شده است و فرهنگها  غرهنگف

 اند  توجهی به آن نداشته

 

 بیان مسئله -1-1

ها  فراوانی وجود توان دريافت كه وا هخوبی میبا جستجو در متون و آثار فارسی به

ذيل رواقی اند  علی نويسان پنهان مانده و فوت شدهدارند كه متأسفانه ان ديد فرهنگ
را با هدف جبران ايش نقص نوشته، وغی ايش كتاب خود نیز به سرنوشت  ها  فارسیفرهنگ

ها دچار شده است  ايش كتاب با وجود توفیق  در اتصا  برخی غاات ديگر فرهنگ

خوبی نتوانسته ان عهدة ايش رفته و دردآور  و ارائة شاهد برا  برخی ان آنها، بهاندست

ها  ها خود تأيیدكنندة ايش موضوع است كه فرهنگپژوه  دونهم ايشكار برآيد  انجا

ها اند  انجملة ايش كتابها موفق نبودهآور  داده و ثبت همة وا هعمومی دذشته در جمع

است  اغحرب و اغشجاعهآداب كار  و مسامحه شده،ها  آنها ك كه در دردآور  وا ه

 اند وت شدها  عمومی فهشکل دسترده ان فرهنگبهآن كه وا دان 

رغ  ارنش و اهمیت نياد ايش كتاب و تخصصی بودن موضوع آن، و اشتمال بر علی

نويسان بوده وا دان متددد جنگاور ، تاكنون كمتر مورد توجه پژوهشگران و فرهنگ

است   ايش اثرهايی ه  كه انجام درفته، مربوط به موضوعات فرعی است و اندک پژوه 

غاتی، انجمله ی در ايش كتاب وجود دارد كه در هیچ فرهنگه و ناآشنايوا دان ناشناخت

نامة دهخدا، فرهنگ فارسی غات فرس اسد  طوسی، فرهنگ آنندراج، برهان قاطع، غات

ها و مدیش و غیره ثبت نشده است و شگفت اينکه ايش كتاب در برخی ان پژوه 

ه و فقط اسمی نگرفت محاغدهمورد ها  غاات، جزو منابع آورده شده، وغی درتقیقت فرهنگ

فرهنگ نام ايش كتاب در فهرست منابع  ذكر ان آن در آن منابع ذكر شده است  انجمله

دقت اند يا بهاطاً نخواندهيا ، وغی ايش كتاب را ها  فارسیذيل فرهنگو  سخش

     بنابرايش پژوه  دربارة وا دان ايش كتاب امر  ضرور  استاندنخوانده
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 پژوهش ینةپیش-1-2

 چند پژوه  كه دربارة ايش كتاب طورت درفته، به قرار نير است:

در  1346اغحرب و اغشجاعه را در سال خوانسار  نخستیش بار كتاب آداباتمد سهیلی

دهد كه در به چاپ رسانده و اطاعات ارنشمند  دربارة كتاب به دست می اقبالانتشارات 

ا  مفصل در پايان نامهر تصحیح، وا هب، افزون بنوع خود در خور توجه است  مصحح كتا

ها و اطحاتات ذكر شده است  كتاب ترتیب داده كه در آن مدنا  بسیار  ان وا ه

ها نیامده، نظر داده است  با همونیش مصحح، دربارة چند وا ة ناشناخته كه در فرهنگ

تی است: را  اشکاالايش كتاب داتصحیح و چاپ خوانسار ، وجود اهتمام ارنشمند سهیلی

  ج( ناشناخته برخی ان وا دان و اطحاتاتمدرفی نشدن اغف( اشکاالت تصحیحی  ب( 

 اشکاالت تايپی و چاپی 

، دربارة نويسندة «اغحرب و اغشجاعهنقد و بررسی كتاب آداب»محمد مدير  در مقاغة 

 ايش كتاب، شرايط و اوضاع روندار و آثار و  بحث كرده است 

فصلی در فرهنگ جنگ  نگاهی به كتاب »غة خود با عنوان لهی در مقامنیژه عبداغ

طورت كلی مدرفی كرده و در ها  مختلف كتاب را بهفصل« اغحرب و اغشجاعهآداب

كرده است كه در آن، نام شکل مستقی  نقلخال ايش مدرفی، آن بخ  ان كتاب را به

دونه آنکه نويسنده هیچاست  بدون افزارها انجمله نام چند پیکان ذكر شده برخی ان جنگ

هايی ان آنوه ان آن میان به بخ »شرح يا توضیحی دربارة ايش وا دان به دست داده باشد: 

ها  مختلف پیکان و كاربرد ويژة هر كدام ذكر و نیز دونه« سنان»و انواع « تیر»در مورد 

 ( 91: 1387)عبداغلهی، « شود كرده، اشاره می

به چاپ  دانشنامة جهان اسامكه در « 2تیر »عنوان  اغة خود بامژدان طادقی در مق

رسیده، در بخشی ان مقاغة ارنشمند خود كه مربوط به پیکان است، نام چند نوع ان 

برخی ان »اغحرب را با توضیحات نويسندة كتاب آورده است: ها  ذكرشده در آدابپیکان

اعه ان آنها نام برده است، غحرب و اغشجا( در آداب604)متوفی  مدبّرانواع پیکان كه فخر 

كرد، ايش پیکان به دستور عبارتند ان: پیکان مودود  كه بر انواع سپرها  چوبی نفوذ می

شددان و مداغجة شد تا هزينة دفش كشتهمودود بش مسدود غزنو  ان نر ساخته می

ن ن و بردستواشددان با آن فراه  شود  انواع پیکان بیلک )تیر فیلک( كه بر خفتانخمی
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رفت، چون خصوص برا  شکار پرنددان به كار مینافذ بود، انجمله بیلک دوشاخ كه به

پشت و دذشت  پیکان ماهیشکافت و ان میان آنها میها  باريک را میراتتی شاخهبه

پیکان غلوغه، كه بر نره و جوشش كاردر بودند  و پیکان هدهانی كه هندوان آن را ان شاخ 

 «(2تیر »، ذيل 8، ج 1393  )طادقی، «ساختندشی و شکار  میتیوانات وت و استخوان

اغحرب آيیش و فرهنگ مقاومت ايرانی، نگاهی به كتاب آداب»تسیش نويش نیز در مقاغة 

ها  فقط به مدرفی و توطیف برخی ان موضوعات و فصل« و اغشجاعه نوشتة مباركشاه

ها و تحلیلی ان وا هنه بررسی و دوپرداند و هیچاغحرب میمختلف كتاب آداب

 اطحاتات نظامی آن ندارد 

« اغحرب و اغشجاعهها  آدابمأخذشناسی برخی تکايت»پور و پروانه در مقاغة سبزيان

 اند ها  ايش كتاب را بررسی كردهها  برخی ان تکايتمنابع و سرچشمه

« صحیح آناغشجاعه و تاغحرب و آداب»ا  با عنوان دكتر عابد  و غیا شوقی در مقاغه

خوانسار ، ايش اشتباهات را كتاب به اهتمام سهیلیايش با ذكر اشتباهاتی تصحیحی ان چاپ 

  1»اند: بند  نموده و ضرورت تصحیح مجدد آن را بیان كردهدر ش  بخ  تقسی 

  عرضة 4ها    افتاددی3ها  مسل  در متش چاپی    غلط2مشخص نبودن نسخة اول  

: 1399)عابد  و شوقی، «   اشکاالت كلی كار مصحح 6ها  سخه  نقص ن5ا  هبدلنسخه

60 ) 

« اغحرب و اغشجاعهشناسی آداببررسی سبک»مري  محمود  و همکاران و  در مقاغة 

ها  جنگی مانند: وا ه»تنها به ايش محلب اشاره دارند كه: « سحح غاو »در بخ  

پیل، سپر، عامت، ركابی در  یش، دستکله،قاچور ، جوشاک، طبل، دهل، عل ، بیلکاتگ

 (40: 1400)محمود  و ديگران، « ايش متش بسامد نياد  دارد 

همونان كه مشخص شد، هر كدام ان مقاالت ذكرشده به موضوعات متنوعی ان كتاب 

اند، وغی دربارة وا دان و ا  ان آن كوشیدهاغحرب پرداخته و در شناساندن جنبهآداب

تاكنون پژوه  مستقلی انجام نشده و ايش پژوه ، اوغیش ايش كتاب،  اطحاتات نظامی

 كار جد  در ايش تونه است 
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 و اهمّیت پژوهش ضرورت -1-3

كار دردآور ، ثبت و مدرفی وا دان در هر نبانی ضرورتی اساسی دارد  در نبان 

فع ها  غاات فراوانی برا  رفارسی نیز ان دذشته، ضرورت ايش كار تس شده و فرهنگ

ها  ها  ستودنی در ايش تونه، همونان فرهنگن نوشته شده است  با وجود تاشايش نیا

هايی هستند  فرهنگستان نبان و ادب فارسی غاات فارسی در انجام ايش كار دارا  نقص

فرهنگ ها  غاات، اقدام به نگارش برا  رفع ايش نقیصه، يدنی جامدیت نداشتش فرهنگ

ون دو جلد )ترف همزه و اغف( آن منتشر شده اكنست كه تكرده ا جامع نبان فارسی

شناسی مورد توجه پژوهشگران و است  يکی ان منابدی كه كمتر در نمینة وا ه

ها  اغحرب و اغشجاعه است  بررسی و تفحص در وا هنويسان قرار درفته، آدابفرهنگ

 ايش كتاب ان چند منظر تائز اهمیت است: 

ها ه  نیامده، غیر ان ايش كتاب در جا  رهنگاب كه در فها  ايش كتبرخی ان وا ه

عبارت ديگر، تذف شاهد ايش كتاب، به مدنا  تذف وا ه و ديگر شاهد  ندارند  به

 غنا  دنجینةها  ايش كتاب به مدنا  افزودن بر اطحاح ان نبان فارسی است و ثبت وا ه

رفته و اكنون ان دست به كار می ا  است كه در دذشتهها  نبان فارسی و اتیا  وا هوا ه

نويسی اهمیت دارد و ه  در فه  متون فارسی است و ايش موضوع ه  ان نظر فرهنگرفته 

    ديگر آنکه ايش اثر ان نظر قدمت دارا  اعتبار و ارنش استرسان استديگر يار 

ون فارسی ها  شرق ايران در ايش كتاب به كار رفته و در متهند  و نبانها  همونیش وا ه

در است كه موضوع آن   بحث ديگر دد ان آن كمتر كاربرد يافته يا فراموش شده استب

به ايش موضوع پرداخته  كمتر در دذشته وها  نظامی كهش است تونة تخصصی دان 

شده، باعث فه  بهتر موضوع جنگ در شده و ثبت و ضبط وا دان تخصصی فراموشمی

 شود دذشته می

شناسانة كه ويژدی برجسته و سبک ،رساخته و ناشناختهب ها وا هدسترددی به دغیل 

ها و اطحاتات در موضوعی به برخی ان ايش وا ه فقط در ايش پژوه  ،ايش كتاب است

 شود محدود پرداخته می
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 ها و اصطالحات نظامی بحث و بررسی: واژه -2

ها و  هظامی و واا  كه بر موضوع ناغحرب و اغشجاعه با تسلط دستردهنويسندة آداب

دهد  اطحاتات آن داشته، اطاعات بسیار دقیق و ارنشمند  را برا  خواننده به دست می

ها و اطحاتات نادر و داه ناشناختة نظامی و مفاهی  و اطاعات ايش كتاب مشحون ان وا ه

دستردة نظامی و آداب غشکردار  و جنگاور  است  بخ  عمدة ايش وا دان، مربوط به 

اندر »ويژه در باب يانده  آن با عنوان مختلفی است كه در ايش كتاب، به افزارها جنگ

آمده است  نکتة قابل تأملی كه « فضیلت و خاطیت هر ساتی و ثواب كار بستش آن

افزارها امرونه ها بايد به آن توجه داشت، ايش است كه بسیار  ان ايش جنگدربارة ايش وا ه

درستی مشخص نیست، ايش امر به چند شکل آنها برا  ما به ماهیت يا اند وبرا  ما ناشناخته

 تواند باشد:دغیل می

ها و اطحاتات و اغف( نويسنده تبحر و تسلط نياد  به موضوع داشته و همة وا ه

ا  در كتاب و  مفاهی  مربوط به ايش تونه را جستجو و ضبط كرده است  اينکه وا ه

ون تاريخی فارسی نیامده است، تکايت ان همیش ماسی و متآمده، وغی در منابع مختلف ت

آورد، ها میها  ظريفی كه دربارة نوع ساخت و نوع كاربرد برخی ان ساحامر دارد  نکته

 كند دان  و تسلط و  را در ايش تونه اثبات می

 يجراهند و پاكستان و افاانستان مانند  ،ا ها در قلمرو جارافیايی دستردهب( ايش وا ه

كمتر  ان آن مناطق به دست ما تون م   ان ايش روست كه اكنون جزو ايران نیستا بوده

  استرسیده 

نشینان ايش اطحاتات را وارد كتاب كرده ج( نیز داه نويسنده ان نبان بومیان و كوهپايه

ها، در نبان رسمی مصحلح نبوده است  به همیش دغیل است كه داه در هیچ يک و ايش وا ه

توان شاهد  يا توضیحاتی برا  آنها يافت  برا  مثال رسمی نبان فارسی نمی يگر منابعان د

افزارها  متددد  نام برده شده، در متونی همانند شاهنامه و تاريخ بیهقی و    كه ان جنگ

 توان يافت بسیار  ان آنها را نمی

ل اب به دغیها و اطحاتات يا علوم و فنون نظامی ايش كتپرداختش به همة وا ه

ها دسترددی و تنوع آن در قاغب يک مقاغه ممکش نیست  بنابرايش در ايش مقاغه فقط به وا ه

شود كه ان ديد و اطحاتات نادر و ناشناختة مربوط به پیکان و درن پرداخته می
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ها  نويسان مافول واقع شده و در هیچ منبدی ثبت نشده است  تدداد ايش وا هفرهنگ

ه وا ه مربوط به انواع پیکان و چهار وا ه مربوط به انواع درن ن تاست كه هدسیزناشناخته 

 است  

 شود:اينک به توضیح ايش موارد مبادرت می

 پیکان-2-1

)فرهنگ فارسی عمید، « تیز  كه بر سر تیر يا نیزه نصب كنند قحدة فلز  نوک»پیکان 

: يک( پیکان كه ند انزء عبارت  ايش سه جيکی ان سه جزء اطلی تیر بوده است«( پیکان»ذيل 

ا  شد  دو( بدنه كه ان قحدهان جنس سنگ، فلز، استخوان و غیره بود و بر سر تیر نصب می

شد  سه( پر كه ان پرنددان شد و پیکان و پر به آن نصب میچوب دران و طاف تهیه می

 شد  درفتند و بر انتها  تیر نصب میمی

رهیش، رهاب، آنها مدرفی شده است: ها با گها  مختلفی كه پیکان در فرهننام

نصل مطحر، مشفص، قهوبه، نصل محیق، همان(، : 1393  )طادقی، قطع، معبله، قتر

طمیل، شرحاف، عبل، زج، سیحف، مصدع، سریه، سرسور، سرو، سلمج، قطبه، 

سلوف، سلط، سالء، سالءه، رهب، نضی، درعیه، جماح، نصل، نصالن، نحیض، 

 «(پیکان»نامه، ذيل   )غاتدی، هاللفراغ، هاعبد، جبل، اعجف، 

الماس برخی ان تركیبات مربوط به پیکان، كه در متون فارسی به آنها اشاره شده است: 

 پیکان، پوالدپیکان، پیکان برکشیدن، پیکان دوشاخ، پیکان مقراضه، دوپیکان.
  گر، پیکاننشانکندن، پیکانکش، پیکانریز، پیکانپیکانپیکان( »نامه، ذيل )غات

 ( «پیکان»، ذيل )فرهنگ فارسی

ظاهراً نوع و شکل پیکان در میان اقوام »ها  متفاوتی داشته است كه پیکان انواع و شکل

تیز آهنی، اهاغی ها ان پیکان نوکدونادون يکسان نبوده است  در سپاه هخامنشیان، هند 

كردند  پیکان استفاده می ز به جا ريزة تیها ان سنگباكتريا )بلخ(، ان پیکان كوتاه و تبشی

ساختند  تیرها  ها را به شکل پرنددان و خزنددان میهمونیش در ايش دوره برخی پیکان

اند و بدد ان فرو رفتش در بدن بیرون كشیدن آنها تقريبًا پارتی دارا  غبة بردشته بوده

 همان()طادقی، « غیرممکش بود 
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ان آهنیش را به روندار منوچهر نسبت رث و پیکنورنونامه پیکان استخوان را به كیوم

نخست كس كه تیر و كمان ساخت كیومرث بود و كمان و  بدان روندار »داده است: 

چوبیش بود و تیر و  دلگیش با سه پر و پیکان استخوان  پس چون آرش و هادان بیامد، به 

 ( 39 :1312م، )خیا« روندار منوچهر كمان را به پنج پاره كرد    و پیکان آهش كرد 

ها به ها در میان اقوام مختلف متفاوت بوده است  پیکانشکل و نوع و جنس پیکان 

ها برا  هدف اند  برخی پیکانتناسب تیر و هدف دارا  ونن و شکل متنوعی بوده

ها  جنگی و غیره  برخی نیز برا  شدند، انجمله نفوذ در نرهمخصوطی طراتی می

شده و به كار تیوانات وتشی و اهلی ساخته مینددان و نخمی كردن دشمش، شکار پر

 رفته است  می

كه نويسنده دربارة سخش به میان آمده است  همونان اغحرب نیز ان انواع پیکاندر آداب

انتخاب نوع تیر متناسب با شرايط بحث كرده، دربارة انتخاب نوع پیکان برا  هر تیر نیز 

ی و هر جنگی را تیر ان نوعی بايد و پیکان ان هر جاي» اطاعات مبسوطی ارائه كرده است:

در آيد و درنه ضايع و باطل باشد تیرانداختش و در ايش مدنی استادان نوعی ديگر تا كار 

( در ذكر نام 242، همان: مدبّر)فخر « اند و شرح آن باندفته ها كردهدر تیراندان  كتاب

كند و ها  نادر و ناشناخته استفاده می تاب ان اسها مثل موارد ديگر، نويسندة كانواع پیکان

كند، آنها را با آوردن طفاتی، ناشناخته شده استفاده میها  شناختهجايی ه  كه ان اس 

و « پردرشت»شده است، وغی نويسنده برا  آن طفت كند، مانند بیلک كه پیکان شناختهمی

ها  حاتی دربارة پیکانكنون توضیآورده تا ان تاغت رايج خارج درداند  ا« سپاناخی»

 ها نیامده است:كار رفته، وغی در فرهنگاغحرب بها  كه در آدابناشناخته

 مودودی-2-1-1

مودود  پیکانی است منسوب به مودود پسر مسدود غزنو ، كه ان پادشاهان سلسلة 

هجر  قمر  پس ان شکست دادن عموي  محمد، بر تخت  432غزنو  است كه در سال 

بدو منسوب است و پی  ان  مودودی ن مودود به تیر جنگ كرد  و پیکانسلحا»ست: نش

او نبوده است و ايش پیکان را بفرمود ان نر كردند تا هر كه بدان كشته شود كفش و جهان او 

(  ان متش 268همان: ، مدبّرفخر « )ان آن سانند و هر كه خسته شود عاج او ان آن كنند 

ان به دغیل برنددی و تیز  در انواع مختلف سپر كاردر كه ايش پیکآيد اغحرب برمیآداب
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نیزه و سپر چخ و سپر كرگ و سپر خدنگ را  شوشک و سپر سپر چوبیش و سپر»بوده: 

)همان، « بايد  مودودی سپر خدنگ را پیکان»(  242)همان: « بايد  مودودی پیکان

244 ) 

كه ايش وا ه دربارة م برده نا ه  مودودی لیسیدههمونیش نويسنده ان نوعی پیکان 

)همان، «     بايد مودودی لیسیدهو تیر آماج را پیکان »ويژدی ظاهر  ايش پیکان است: 

245) 

« غیشته»مدرفی شده و در ذيل «[ غیشته»]و « غشته»نامة دهخدا مترادف با در غات« غیسیده»

« نده است بر جا  نماچیز كه هیچ چیز او كاماً عور  كاماً بی»ه  ايش تدريف آمده: 

ها ها  مختلفی كه پیکانو نیز شکل« غیسیده»با توجه به مدانی وا ة «( غیشته»نامه، ذيل )غات

سو، چهارپر، سپاناخی و غیره، اند و در اينجا به چند نوع آن اشاره شده، انجمله سهداشته

ی كه كرد: پیکانتوان توطیف دونه میاغحرب ايشرا در بافت متش آداب« پیکان غیسیده»

 شده و باريک بوده و ضلع و تَركی نداشته است دادهظاهراً طاف، طیقل

 سوسه -2-1-2

تیر پرتابی و »اغحرب ان آن ياد شده است: نام پیکان ديگر  است كه در آداب« سوسه»

ها  غاات به در فرهنگ« سوسه»(  242، همان: مدبّر)فخر « سو بايد تصار را پیکان    سه

 « اندانة نجاران سوسه چوبی بود اغکُوس:: »آمده«( سوسه»مه، ذيل نا)غات« لثمث»مدنا  

پهلو سو نوعی پیکان دارا  سهتوان دفت پیکان سهبر ايش اساس می  (801: 1350)تفلیسی، 

هايی كه در اواخر هزارة دوم پی  ان میاد ساخته پیکان»دوش است  چنانکه يا سه

شکل و نبانة مانند، چارپره )با مقحع مربعجت اع چهاربرش،شدند ان نظر شکل به انومی

شکل يافت پره با مقحع مثلثیها  سهشدند  ان اوايل هزارة اول پیکانبلند( و ساده تقسی  می

هايی فلز  در غرستان و جنوب غبنان ها  سوم تا اول پی  ان میاد پیکانشده    ان هزاره

متر سانتی 39.5ا تیاة بلند )طول يک نمونه ا، چهارپر بهيافت شده    برخی ان ايش پیکان

 )طادقی، همان(« شکل بودند است( و برخی بردی

 پیکان در تیرشاخة سه در مدنا  « سوسه» بدر تركی« سو»نکتة شايان ذكر ايش است كه 

پیکان است  برا  نشان دادن تددد پیکان در يک تیر خود  منحصراً در توطیف ، بلکهنیست

قهوبه: پیکان »شده است: استفاده می« شاخه»يا « شاخ»  آن، ان كلمة هاداد شاخهو تد
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پیکان مقراضه يدنی »)همان(  « هال: پیکان دوشاخه»  «(پیکان»نامه، ذيل )غات« شاخهسه

)همان( ايش « دوپیکان: دوشاخ  هال»)همان(  « دوشاخه  پیکانة دوشاخه )آنندارج( )برهان(

« ضلع و ترک»كند: نامة دهخدا نیز تقويت میدر غات «پر»ن كلمة مدنا را تدريفی ا

 «(  پر»نامه، ذيل )غات

 غُلوله-2-1-3

تیر پرتابی و تصار را »اغحرب آمده است: غلوغه نام پیکان ديگر  است كه در آداب

« چنانکه تیر نره را پیکان    غلوغه بايد »(  242، همان: مدبّر)فخر «     بايد غلولهپیکان 

و متون فارسی ذكر شده ها در فرهنگ «دلوغه»در مدنا  « غلوغه( »242همان:  ،مدبّر)فخر 

و به چوب و به سنگ و به تیر  كه پَر ندارد و به پهنا  خود  غلوغه طید كردن به»است: 

 .ساند و جراتت كند خورَد بر جانور، نه به تیز  خود، تال نیست  هرچند پارهمی

نوعی پیکان ثبت نشده است  بنابرايش پیکان غلوغه  در مدنا وغی  (،16: 1363)هرو ، 

اغحرب، در كه افزون بر شاهد آداب مانند با نوک تیز بوده استآهنی دردكرده و دلوغه

ها و چوب و سنگ سر ايش غلوغه ادر»ايش شاهد ه  به ويژدی تیز  غلوغه اشاره شده است: 

ايش است كه دلوغه در مفهوم و نکتة جاغب  (45: 1392طبسی، )تسینی«  شد    تیز با

ا  ان سرب يا ديگر فلز پاره»امرون  ه  تقريباً با مدنا و مفهوم پیکان غلوغه شبیه است: 

 «(دلوغه»نامه، ذيل )غات« ها  نار  به كار برند دردكرده كه در ساح

 بیلک سپاناخی-2-1-4

یلک سپاناخی منبدی نیست: باغحرب دو نوع بیلک ذكر شده است كه در هیچ در آداب

نوعی »پیکان رايجی است كه در منابع مختلف ثبت شده است: « بیلک»پر  و بیلک درشت

  ان نام ايش پیکان «(بیلک»)فرهنگ فارسی مدیش، ذيل « پیکان شبیه بیل كوچک است 

اغحرب ايش پیکان با طفت ، وغی در آدابآشکار است كه پیکانی درشت و پهش بوده است

    بیلک سپاناخی جامگی را پیکان دستوانتیر خفتان و بالتاق و بر»آمده: « سپاناخی»نادر 

ا  است مدروف  اسفناج همان اسپاناخ است كه تره»( سپاناخ 242، همان: مدبّر)فخر « بايد 

  بنابرايش «(سپاناخ»نامه، ذيل )غات«  است و آن سبز  باشد كه در آش و شله و پاو كنند 

باريک و پهش مانند  است كه شبیه برگ اسفناج پیکان بیلک سپاناخی نوعی پیکان بیل

 بوده است 
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 برگ اسفناج. 1شکل شمارۀ 

 پربیلک درشت-2-1-5

شود كه پرة اطلی ايش نوع با توجه به طفتی كه برا  بیلک در اينجا آورده، مدلوم می

و برهنه و شکار  را »تر بوده است: تر و بزرگغت مدموغی آن ضخی اها كمی ان تبیلک

 (242، همان: مدبّر)فخر « بايد  پربیلک درشت آهش و پیکاننرم

 
 شکل بیلک .2شکل شمارۀ 

 تُتماجی-2-1-6

تیر خفتان و بالتاق »نام پیکان ديگر  است كه در ايش كتاب ذكر شده است: « تتماجی»

« تتماج»( برا  242، همان: مدبّر)فخر «     بايد تتماجیکان    پیجامگی را  و بردستوان

)برهان « به ض  اول )تركی( خوراک مدروف تركان   »1ها آمده: چند مدنا در فرهنگ

ها  قحده  »2«(  تتماج»نامه، ذيل )غات« قسمی ان آش است در تركی »  «(تت »ذيل ، قاطع

)همان( « رشتة دردبريده  »3)همان(  « دويند یز باريک و نانک و بلند ان خمیر كه رشته ن
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تتماجی منسوب به تتماج است و ان میان سه مدنی ذكرشده، مدنی دوم بیشتر با بافت متش 

اغحرب ساندار است  چون طفت باريک و دران و تیز برا  پیکان بیشتر ان آداب

پیکان تتماجی  اس،برايش اس«( پیکان»نامه، ذيل ها  ديگر آمده است  )ر ک: غاتويژدی

 نوعی پیکان باريک و دران و تیز بوده است 

 پشتماهی-2-1-7

اغحرب ان آن سخش به میان آمده است: پیکان ديگر  است كه در آداب« پشتماهی»

پشت ( ماهی242، همان: مدبّر)فخر « و غلوغه بايد  پشتماهیچنانکه تیر نره را پیکان »

ر چیز كه میان و  بلند و اطراف  پست باشد  ه: »يدنی چیز  كه شبیه پشت ماهی باشد

نامه، ذيل )غات« آنوه به شکل ماهی باشد يدنی وسط آن برجسته و طرفین  پست باشد 

ها ثبت شده، وغی در مدنا و پشت، همونان كه ياد شد، در فرهنگ  وا ة ماهی«(پشتماهی»

پشت نوعی پیکان به هین مامفهوم نوعی پیکان نیامده است  با توجه به ايش محلب، پیکا

شکل ماهی است كه وسط آن پهش و برجسته و دو طرف جلو و عقب آن باريک و تیز 

دذار  دونه ناماش به ماهی ايشباشد  بديهی است كه ايش پیکان به دغیل شباهت ظاهر 

 پشتماهیان سه  پیکان »اغتواريخ ه  آمده است: شده است  نام ايش پیکان در اتسش

 (1047 /2، 1384)روملو، « كرد ی بر خشکی اضحراب میماه سانبه

 هدهانی-2-1-8

شده است و كاربرد آن بیشتر در نوعی پیکان كه ان استخوان شکستة تیوانات ساخته می

روشنی اغحرب بهها  هندوستان بوده است  كیفیت ساخت و كاربرد آن در آدابكوهپايه

بیشتر ان استخوان باشد و آن چنان باشد كه تان و پیکان كوهپاية هندس»توطیف شده است: 

هر استخوانی كه يابند ان داو و داومی  و دراندوش ان استخوان ساق ان مردار و كشتار 

ها  تباه بپرورند و هر استخوانی كه چرب باشد نهرناک بود  آن را در كمیز خر و مزبله

هرداه كه بخواهند انداخت د و چون مدتی برآيد ان آن بر مثل پیکان تراشند و در دزه نهن

ا  ان آن جدا شود  چون كسی ان آن نخ  يابد و ان آن سر آن بر جايی ننند تا قحره

استخوان ادر در آدمی بماند بر مثل نهر مار باشد نخ  را پاره كنند و بجويند تا اندک 

نند  خوا ها باشد كه آن را جر داه بیخچیز  ادرچه بر مثال كاغی باشد، بیرون كشند آن

ادر كسی را به دست شود بخورد نود به شود، اما هر سال بدان وقت كه نخ  خورده باشد 
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بان آن باد بشورد و آن كس را نیک برنجاند و ادر در آن وقت كه نخ  خورده باشد، خود 

را ان مجامدت كردن و جارات و شیر خوردن نگاه ندارد هاک شود و تا دندان آدمی و 

ده است، امید است كه عاج كنند و جر  دهند نیک شود و هرداه كه ه نشاستخوان او سیا

-243همان: ، مدبّرفخر « )خوانند  هدهانیسیاه شد، آن كس هاک شود و آن پیکان را 

244) 

 پایبط-2-1-9

تیر خفتان و بالتاق »است: « پا بط»اغحرب، ها  ذكرشده در آدابان انواع ديگر پیکان

پا  پیکانی است ( بط242، همان: مدبّر)فخر « پا  بايد بط ان   ا پیکجامگی ر و بردستوان

  پا  بط پهش پشت، ان شکل ظاهر  پا  مرغابی بردرفته شده استكه به قیاس پیکان ماهی

چون اسب را به دريا »كند: است و ايش تیوان ان ايش پهنا برا  بهتر شنا كردن استفاده می

و غان  بط پا  س  تک كاسه پا  در شناور  دست و نيراكه  س  بهتر شنا كندرانند كاسه

در بحر  بط پا  سانِ پا ِ غشکريان در مونه به»(  348: 1387، میرآخور«  )دارد و پهش است

يقیش (  بنابرايش با توجه به ايش شواهد، به32: 6، ج 1339)میرخواند، « د محیط شناور ش

 ده كه شبیه پا  بط بوده است پهش بوپا  نوعی پیکان توان دفت كه پیکان بطمی

 
 پا  بط .3شکل شمارۀ 

 گرز -2-2

شده در تاريخ بشر درن است: افزارها  شناختهتريش جنگتريش و مه يکی ان قديمی

نيرا هر چوب نخست با دره و بند و انگله خود ابزار  بوده ان برا  شکار يا پیکار  همیش »

ها در ها و میخششی يافته يا اينکه تیاهالد پوپاره چوب است كه پس ان چند  با آهش و پو

( به دفتة 45: 1347)پورداوود، « آن به كار رفته، ابزار  كارسان و سهمگیش درديد 
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مانده   )ع(كاشفی، درن كه ويژة پهلوانان و سرآمدان میدان ترب است، ان طاغح پیامبر

 ( 358: 1350)ن ک: كاشفی، 

گرز، گرزه، کوپال، مختلفی آمده است:  ها امها  فارسی با نايش ساح در فرهنگ

کوپال، دبوس، عمود، چماق، لخت، لت، سرپاش، سرپاس، تپوز، سرکوبه، 
ها  دونادونی ان آن ساخته همونیش تركیب زخم، میل؛پر، یکمقمع، مقمعه، شش

زخم، گرز گرز، گرز گران، گرزکش، گرز یکگرز گاوسر، گرانشده است: 

 مشت، گرزۀ گاورنگ.رزهمشت، گپر، گرزدار، گرزشش
ان »درن در اساطیر ساح ويژة خدايان و ايزدان دانسته شده و مقدس بوده است: 

درديد، در ان بیش بردن اهريمنان و بدكیشان و افزار  مقدس تلقی میآنجايی كه درن رنم

لی ( ساح اط261: 1399پناه، ناده و نیک)تسش« كرد نمادها  شر نق  اساسی ايفا می

ناده، نده است  )ن ک: قلیرا درن بوده است كه رون  سه بار بر سر ديوان دونخ میمیت

داددی ه  ايش ساح با طفت كوبیدن ديوان ستاي  شده است  ( در متش فرنبغ344: 1392

 ( 113: 1390داددی، )ن ک: فرنبغ

ن آالت یار  ابس»ايش ساح بددها ان خدايان به پهلوانان و پادشاهان منتقل شده است: 

اند كه در اختیار بردزيددان نماديش نبرد در اساطیر در اطل ابزارها  فراطبیدی خدايان بوده

)قائمی، « و قهرمانان قرار درفته تا آنها را در مأموريت اغهی خود در جهان يار  كنند 

ن به افزار را در دست درفته و با آ( به روايت اوستا، ايزد مهر ايش جنگ101-102: 1391

درن  طددره و طدتیاه ]كه »رساند: نگ اهريمنان رفته و نیروها  نیکی را يار  میج

مهر[ بر دست دیرد و به سو  مردان همستار ]دشمش و هماورد[ نشانه رود و آنان را ان پا  

 ( 425)پورداوود، همان: « درافکند 

 رشاسب،ا  چون دبراساس روايات تماسی مانند شاهنامه، چند شخصیت اسحوره

فريدون، سام، نال، رست  و كاوه به درن مسلح بودند كه ان میان آنها دو تش با درن به نبرد 

)رستگار « ان پهلوانان ا دهااو ن در ايران فريدون و درشاسب دارندة درنند »اند: ا دها رفته

 ( 170: 1379فسايی، 

شود كه درن ته میوتی كشافزارها  متفاا دها با رنم»ها  اساطیر  در باورها و داستان

( همونیش در اساطیر هند 192: 1399خانی، )فرنانه قصراغدشتی و قلده« تريش آنهاست اطلی
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افزار ويژة ايزدان ا درك ، نماد آيینی تندر و عنوان نيشبه»افزار و ايران ايش جنگ

ساح شود  چنانکه در وداها وسیلة آن ا دها  كیهانی او نیده میآذرخ  است كه به

 (331: 1354)سركاراتی، « خصوص اندرا درن است م

اند: رو ، سر، قبه، دسته  )ن ک: كاشفی، همان: درنها دارا  اجزا  مختلفی بوده

ها  دونادون بوده است: ها  متفاوتی در دوره( همونیش سردرنها دارا  شکل358-359

ی و يا مرغخ برخی ان سر درنها كوتاه، كرو  و يا درد هستند  برخی ديگر ت»

ها  باريک و بلند ه  وجود دارد  شکل هستند  در بیش ايش سردرنها نمونهدابی

اند  بدضی ان آنها هايی ه  هستند كه با سر انسان يا تیوان استادانه طراتی شدهنمونه

« دار هستند شکل و يا قبهسححی طاف و هموار و برخی ديگر دارا  سحوتی میخی

 (3: 1394، )جلودار و همکاران

ها، شکل سردرن داوسر مشهور بوده است كه در شاهنامه به ان میان انواع ايش شکل

فريدون منسوب است  دربارة دغیل آن نظرها  متفاوتی وجود دارد  كزان  دغیل آن را 

داوسار  درن نشانی ان ارج و ارنش بسیار داو چونان نخستیش آفريدة »داند: دونه میايش

 ( 291: 1، ج 1379)كزان ، « آفرين  آبی و خاكی است  دیتی واورمزد و نماد 

، «درن»اغحرب ه  ان ايش ساح و انواع آن ياد شده است  نويسنده غیر ان وا ة در آداب

نام برده « خرامکشی»و « بلکاتکینی»، «چاک»، «خودشکش»ها  ان چهار نوع ديگر با عنوان

ها دربارة آنها نیست  اكنون رهنگی در فاند و هیچ توضیحاست كه همة آنها ناشناخته

 توضیحاتی دربارة هركدام ان ايش درنها:

 خودشکن-2-2-1

ا  با مفهوم آشکار است كه در متون فارسی كاربرد نياد  داشته است: وا ه« خود»

االطبا(  كاهی كه در جنگ بر سر كاه سپاهی كه ان آهش و يا فلز ديگر سانند  )ناظ »

اغحرب ايش وا ه را با تركیبی نو استفاده اما نويسندة آداب«( خود»ل مه، ذينا)غات« نهند 

و بلکاتکینی خودشکن درن و چاک و »كرده كه در هیچ فرهنگ غاتی ثبت نشده است: 

بابت كسانی است كه بر قوت بانو  خود اعتماد دارند و بر كسانی كه كار بندند كه 

( با وجود اينکه 263، همان: مدبّرر )فخ« جوشش و خفتان و نره و جیورک دارند 

تركیب بامسما و نيبايی است و مدنی و مفهوم آن ان ظاهرش هويداست، ماية « خودشکش»
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ويژه در متون تماسی كاربرد نیافته و رايج نشده است شگفتی است كه در متون فارسی، به

يکی شد كه  و با جستجو  منابع مختلف فارسی، فقط دو شاهد ديگر برا  ايش مدخل پیدا

/ كه تملة سبک ايش بر آن خودشکنشکست فرق عدو را به درن »در متش فارسی است: 

(  و ديگر  شاهد  است كه در ترجمه و توضیح 45: 1353)ناطر بخارائی، « دران آمد 

« و ساغق  خودشکناغمِقمَدَه: »ان ايش تركیب استفاده شده است: « مقمده»مدخل 

 (1/346: 1364سجز ، )ننجی

)فرهنگ فارسی « درن آهنیش»ها  غاات ثبت شده و به مدنی در فرهنگ« اغمقمده»

و « درن آهنیش»آمده است  با توجه به مترادف آوردن خودشکش با «( اغمقمده»عمید، ذيل 

كه مشخص و روشش « خود»شده و نیز توجه به مدنا و كاربرد وا ة توجه به شواهد يافت

وشش و بديهی است: نوعی درن آهنیش كه اماً ره  ك« خودشکش»است، مفهوم تركیب 

 شده است  برا  ضربه ندن به فرق دشمش و شکستش خود، ان آن استفاده می

نامه، )غات« كنندهفروتنی»در مدنا  « خودشکش»اغبته بديهی است كه تركیب وطفی 

وت ها آمده، ان نظر تلفظ و مدنا با تركیب موردبحث تفاكه در فرهنگ«( خودشکش»ذيل 

  دارد

 چاک -2-2-2

، ان نوع ديگر  ان درن «خودشکش»و  «درن» ،بلکاتکینی»اغحرب همراه با نويسندة آداب

 و خودشکش چاکدرن و »ياد كرده كه در هیچ فرهنگ غاتی نیامده است: « چاک»با نام 

و بلکاتکینی بابت كسانی است كه بر قوت بانو  خود اعتماد دارند و بر كسانی كه كار 

 (263، همان: مدبّر)فخر « ان و نره و جیورک دارند ش و خفتبندند كه جوش

ادرچه شواهد  ان ايش نوع درن در ها نیست  هیچ اطاعاتی ان ايش نوع درن در فرهنگ

سپاه اسکندر : »توان كیفیت و نوع آن را مشخص كردنمی توان يافت، با ايش تال،متون می

(  226: 1346)طرسوسی، « د نهادنر ايشان چاک دو نی  چاک و عمود    و درن تیغ و تیر و

 « پس دارد بر او واقف شويد چاک و درن آستر واال فراويزش خشیشی دكمه دُر/ تیر»

چو بار طنوبر فتاده به ک/ چا چاک كیش درن نِ تیغ ست »(  179: 1391قار ، )نظام

 (1358: 3، ج 1384)روملو، «  خاک
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 بِلکاتَکینی-2-2-3

افزار  است كه در كنار اغحرب جنگاس شاهد آدابنی[ براسبلکاتکینی ]بلکاتگی

« و قاچور  جنگ كرد   بلکاتکینیسلحان مسدود كري  به »افزارها  ديگر آمده: جنگ

درن و »آمده است: « خودشکش»و « درن»( ايش ساح در جا  ديگر در كنار 269)همان: 

اعتماد دارند و نو  خود بابت كسانی است كه بر قوت با بلکاتکینیو  چاک و خودشکش

( دو نکتة 263)همان: « بر كسانی كه كار بندند كه جوشش و خفتان و نره و جیورک دارند 

]بلکاتگینی[ « بلکاتکینی»مه  دربارة ايش ساح محرح است: نکتة اول ايش است كه 

است و بلکاتگیش نام دو شخصیت تاريخی است كه هر « بلکاتگیش»افزار منسوب به جنگ

( فرمانروا  مستقل واليت غزنه، و ان امرا  1مة دهخدا مدرفی شده است: نار غاتدو د

ه ق  به قتل رسید   364دوغت غزنويان در دورة قبل ان سلحنت آل ناطر    بلکاتگیش به سال 

( يکی ان تاجبان و سرداران دورة سلحان محمود و پسرش مسدود به سمت 2

« تاريخ بیهقی بسیار رفته است  و سخش دربزردی    ان ايش مرد و كارها  اتاجب

افزار با وجود مدروف بودن نکتة ديگر ايش است كه ايش جنگ«( بلکاتگیش»نامه، ذيل )غات

ها فوت شخصیت بلکاتگیش در دورة غزنو  و نیز ذكر نام آن در تاريخ بیهقی، ان فرهنگ

 شده است  

رن بوده است و ح نوعی دشود كه ايش سااغحرب مشخص میآداببا توجه به متش 

« درن آهنیش و يا چوبیش»االطبا در مدنا  را به نقل ان ناظ « باتگیش»دهخدا نیز مدخل 

را در همان مدنا « باتگینی»ها  فارسی، آورده است  همونیش رواقی ه  در ذيل فرهنگ

 هد  برا يک ان ايش استادان، شا، وغی هیچ«(باتگینی»ذيل رواقی، « )درن آهنیش »آورده: 

، «بلکاتکینی»اند  اند و دغیل برداشت ايش مدنا ان ايش كلمه را ذكر نکردهها نیاوردهايش وا ه

است كه منسوب به بلکاتگیش، « بلکاتگینی»ها  تاییريافتة طورت« باتگیش»و « باتگینی»

شخصیت مدروف دورة غزنو  است و به مدنا  درن آهنیش )چوبیش( سنگیش است )كه 

 گیش است( به بلکاتمنسوب 

 خرامکشی-2-2-4

است  ان ايش « خرامکشی»اغحرب ان آن ياد شده، نام درن ديگر  كه در آداب

آن چیز   ، انافزار هیچ اطاعاتی در دست نیست و ان نظر شکل و كاربرد و جنسجنگ
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ها به آيد كه نوعی درن بوده است كه در جنگدانی  و فقط ان شاهد كتاب چنیش برمینمی

ته و براساس متش كتاب، جايگاه تشکیاتی افراد  كه ايش ساح را در درست رفار میك

داران و بر قلب بر میمنه تیراندانان باشند و بر میسره نوبیش»درفتند در قلب سپاه بود: می

 (339)همان: « داران باشند و دبوس و شمشیر و ناچخ خرامکشیعمود و درن و 

 

 گیرینتیجه-3

ب و نیز تخصصی بودن موضوع ايش كتاب غزوم توجه اغحردابقدمت كتاب آ -

 كند تر را برجسته میها  دستردهبیشتر و پژوه 

خوانسار ، چاپ كتاب ها  ارنشمند مصحح كتاب، سهیلیبا وجود تاش -

اغحرب دارا  اشکاالت نياد  است كه تصحیح علمی و دقیق، تحشیه و آداب

 كند تدلیقات آن را اقتضا می

و اهمیت فراوان ايش كتاب و آشنا بودن نام آن برا  اهل دان  و  جود ارنشبا و -

كه طور ها  كمتر  دربارة ايش كتاب انجام شده است  بهادب، تاكنون پژوه 

 هنون ايش متش ناشناخته باقی مانده است 

نويسان ذكر شده )تداقل در دورة مداطر(، ادرچه ايش كتاب جزو منابع فرهنگ -

كه ايش اثر هنون با دقت خوانده نشده  بنابرايش دربارة  توان دفتيقیش میبه

فرد و ويژه است، تاكنون بحث جامدی وا دان و اطحاتات آن كه منحصربه

 نشده است 

چنانکه نويسندة كتاب خود اذعان دارد، ايش كتاب ان نظر علوم نظامی و آداب  -

ه  ان نظر نظامی و جنگاور  در دوران دذشته، سرآمد است  ه  ان نظر دان  

نظیر اشتمال بر وا دان و اطحاتات نظامی خاص و نادر، در نبان فارسی بی

 است 

وا دان عمومی و اطحاتات نظامی بسیار  در ايش كتاب هست كه تاكنون در  -

هیچ فرهنگ غاتی ثبت نشده است و دغیل ايش امر ه  ايش است كه ايش كتاب 

 دقت خوانده نشده است به
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اطحاتات نظامی كه در ايش كتاب به كار رفته، در هیچ متش  ها وا هبرخی ان و -

فارسی ديگر  استفاده نشده است و غیر ان ايش كتاب، هیچ شاهد  برا  آنها 

نیست كه دغیل آن نبوغ نويسنده و تسلط نويسنده بر موضوع جنگ و جنگاور  و 

 ها و اطحاتات مربوط به ايش تونه است  وا ه

ها و اطحاتات بت رساندن و بررسی برخی ان وا ههدف به ثايش پژوه  با  -

نظامی ناشناخته )انواع پیکان و درن( به ايش متش رجوع كرده و آنها را برشمرده و 

 توضیحاتی دربارة آنها داده است 

ه نوع پیکان و چهار نوع درن در ايش كتاب وجود دارد كه تاكنون مدرفی ننام  -

د، بقیه نيکی دو شاهد در متون فارسی دار آنها كه به جز مددود  ان و اندنشده

 هیچ شاهد  ندارند و ايش پژوه  برا  نخستیش بار اينها را مدرفی كرده است  
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بـه تصـحیح اتمـد   و الشیجاعه الحیربآداب  (1346)  ، محمد بـش منصـورمدبّرفخر   22

 تهران: اقبال   خوانسار سهیلی

دوفصلنامة   «ساح آيینی ا دهاكشی»  (1399)  دلنان ،خانیفرنانه قصراغدشتی، علی و قلده  23
  200-187سال چهارم، ش هفت ، پايیز و نمستان، طص   دانشگاه غرستان  ادبیات پهلوانی

 تهران: توس   رداد بهاردزارنده مه  بندهش  (1390)  داددیفرنبغ  24

اسحورة نبرد مهر و داو نخستیش و ارتباط آن با ابـزار نمـاديش دـرن »  (1391)  قائمی، فرناد  25

  110-89، طص 21ش   پژوهیمجلة ادب  «داوسر

 تهران: پارسه   فرهنگ اساطیر ایران  (1392)  ناده، خسروقلی  26

  جدفر محجـوبهتمـام محمـدبـه ا  نامة سلطانیفتوت  (1350)  كاشفی، تسیش بش علی  27

 تهران: بنیاد فرهنگ ايران 

 ، تهران: سمت 1ج   نامة باستان  (1379)  اغديشكزان ، میرجال  28

ــوترابی  29 ــري  و اب ــود ، م ــی  ،محم ــا ،داور  وعل ــی سبک»  (1400)  پريس شناســی بررس

، شـمارة 14دورة   شناسـی نظـ  و نثـر فارسـی )بهـار ادب(سبک  «اغحرب و اغشجاعهآداب

  52-37 ، طصرماه، آذ67اپی پی

سال   پژوهیتاريخ  «اغحرب و اغشجاعهنقد و بررسی كتاب آداب»  (1381)  مدير ، محمد  30

  52-40 ، طص13و  12چهارم، شمارة 

 تهران: امیركبیر   جلد 6  )متوسط( فرهنگ فارسی  (1383)  مدیش، محمد  31

بیگ ، يوسف1 -ه، فرسنام3 -علوم وفنون .بهارستانینة گنج(  1387قلی  )میرآخور، شاه  32

  تهران: كتابخانه، مونه و مركز اسناد مجلس شورا  اسامی  باباپور

ــد، محمدبش  33 ــاه  )میرخوان ــد .الصییفاهتییاریخ روضیی(  1339خاوندش ــ  جل ــران:   شش ته

  كتابفروشی خیام با همکار  مركز  ـ پیرون

هـد  حیح دكتـر مبـا تصـ  دیوان اشعار ناصر بخیارایی  (1353)  ناطر بخارائی، ناطـر  34

 تهران: انتشارات بنیاد نیکوكار  نوريانی   درخشان

تهران:   دكتر رتی  طاهربه اهتمام  .دیوان البسه(  1391امیراتمد  )قار ، محمودبشنظام  35

  كتابخانه، مونه و مركز اسناد مجلس و سفیر اردهال

و  اغحـربآدابآيیش و فرهنگ مقاومت ايرانی، نگاهی بـه كتـاب »  (1382)  نويش، تسیش  36

  29-24 ، طص198فرورديش ماه، ش   كیهان فرهنگی  «اغشجاعه نوشتة مباركشاه
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و بخ  طید و ذباته و اطدمه و اشربه ان شرح فارسی صیدیه (  1363هرو ، سدداغديش  )  37

 )مركز تحقیقات فارسی ايـران و پاكسـتان  د:آباد سرفران ظفر، ا، اساممحمّ  شرايع االسام

 ( يه استكتاب طید ،طفحة اول 106
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