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چکیده
در میان آثار ادبی از شاعران جهان ،به سرودههایی برمیخوریم که از آنها به نام شاهکارهای ادبی جهان یاد
می شود .شاهنامۀ فردوسی یکی از آنها است .یکی از این موضوعات که به فراخور حماسی بودن بخشهای مهمی از
این کتاب سترگ در آن حضوری چشمگیر دارد ،آیین ها و فنون و ابزارهای رزم است که تاکنون پژوهشی دربارۀ آن
انجام نگرفته است .ابزارهای رزمی در آفرینش تصاویر هنری نقش مهمی دارند بهگونهای که در سراسر شاهنامه چه
در توصیف صحنههای نبرد و رزم و چه در توصیف صحنههای بزم از آنها استفاده شده است .مثنوی«آالت جنگ»،
اثر وحید قزوینی یکی از شاعران قرن 11و11هجری است که دارای هشتصد بیت و در توصیف ابزارهای جنگی
سروده شده است .این پژوهش درصدد آن است تا به شیوۀ توصیفی ـ تطبیقی به بررسی مقایسهای بین شاهنامه و
مثنوی آالت جنگ میرزا محمد طاهر وحید قزوینی بپردازد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین تصویرآفرینی
با جنگ ابزارها در بخش پهلوانی شاهنامۀ فردوسی و مثنوی وصف آالت جنگ میرزا طاهر قزوینی ،تفاوت معناداری
در نوع ابزارها ،میدان های جنگی ،نگرش به ابزارآالت ،صور خیال و ...وجود دارد .از آنجا که تاکنون دربارۀ این
مثنوی پژوهشی صورت نگرفته است نویسنده درصدد آن است تا ضمن معرّفی این شاعر به بررسی این اثر پرداخته
و با شاهنامۀ فردوسی مقایسه و وجوه تشابه و تفاوت آنها را مشخّص نماید و میزان و چگونگی تأثیرپذیری این شاعر
در وصف جنگ ابزارها از شاهنامۀ فردوسی را بیان نماید.
واژگان کلیدی :مثنوی آالت جنگ ،ادبیّات تطبیقی ،شاهنامۀ فردوسی ،جنگافزار.
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مقدمه
دامنۀ تأثیرپذیری از فردوسی و حماسۀ عظیم بشری در حوزۀ ادبیات و خلق آثار ادبی
انکارناپذیر است .شاهنامه با گذشت هزار سال از سرایش آن همواره در همۀ شئون مختلف
زندگی ایرانیان حضور داشته است و قرنهاست که شاعران و نویسندگان فارسیزبان از منبع عظیم
داستانهای اسطورهای و حماسی شاهنامه بهره میبرند .به روایت تاریخ ادبیّات فارسی،
منظومههای حماسی و بسیاری دیگر از آثار حماسی به تقلید و تأثیر از شاهنامۀ حکیم طوس به
نظم درآمدند .گسترۀ نفوذ شاهنامه تا به امروز همچنان در خلق آثار ادبی و هنری چشمگیر بوده
است .شاهنامۀ فردوسی بهعنوان یکی از گنجینههای زبانی ،ادبی ،تاریخی و فرهنگی ایرانیان در
بردارندۀ موضوعات و مسائلی است که جنبههای گوناگون هویّت تاریخی و فرهنگی پیشینیان ما
را بهخوبی نشان میدهد .توصیف وسایل جنگی یکی از موضوعاتی است که در شاهنامه به آن
پرداختهشده است ،شاهنامه ،نمایشگاه بزرگی از سالحهای جنگی است .یکی از راز و رمزها و
پویایی و پایایی شاهنامه و توفیق فردوسی در بهرهگیری بجا و بایستۀ وی از ابزارهای هنری و
صور خیال در آفرینش تصاویر است و تصویرآفرینی فردوسی با شاعران دیگر تفاوتهایی دارد
که باعث شده ،شاهنامه حماسهای بیمانند باشد .اوج هنر فردوسی زمانی است که از حماسه به
غنا روی میآورد و لطافت و زیبایی معشوق را با سختی و درشتی ابزارهای رزم پیوند میدهد.
گیسوی سیاه و بلند را به کمند آویخته و سر زلف پر پیچوتاب را به زرۀ مشکین مانند میکند.
مثنوی آالت جنگ ،سرودۀ میرزاطاهر قزوینی متخلّص به وحید از شاعران سدۀ یازدهم و اوایل
دوازدهم است که به تقلید از شاهنامه ،سروده شده است .با توجّه به اینکه این شاعر و این اثر
هنوز شناخته شده نیست و از سویی تاکنون پژوهشی بهصورت مقایسهای میان شاهنامۀ فردوسی
و مثنوی آالت جنگ صورت نگرفته است ،نویسنده درصدد آن است تا ضمن معرّفی این شاعر
به بررسی این اثر پرداخته و با شاهنامۀ فردوسی مقایسه و وجوه تشابه و تفاوت آنها را مشخّص
نماید و میزان و چگونگی تأثیرپذیری این شاعر در وصف جنگ ابزارها از شاهنامۀ فردوسی را
بیان نماید و به این پرسش پاسخ دهد که فردوسی و وحید قزوینی از جنگ ابزارها چگونه برای
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تصویرآفرینی در شعر خود بهره جستهاند؟ و وجوه تشابه و تفاوت تصویرآفرینی ،جنگ ابزارها در
شاهنامۀ فردوسی و مثنوی وصف آالت جنگ وحید قزوینی چیست؟
پیشینۀ پژوهش
پژوهشهایی که بهنوعی با این موضوع در ارتباط بوده و یا از آنها بهره برده شده است،
عبارتاند از:
1ـ «رزم ابزارهای مجازی در شاهنامه» از محمدحسین حسنزاده که در مجلۀ علمی و
پژوهشی کاووشنامۀ دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه یزد در سال  1831چاپ شده است که در این
اثر ،سالح مجازی در شاهنامه بررسی شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که قدرت و
توان فردوسی در بهکارگیری انواع صورخیال در ساخت ابزارهای مجازی رزم یا همان «ابزار
وارهها» نمایان شده است و اینکه فردوسی برای این کار عالوه بر اینکه از صورخیال رایج مانند
تشبیه و استعاره بهره برده؛ با استفادۀ مناسب از آرایههایی؛ مانند مجاز ،اغراق ،اسنادهای
مجازی ،رعایت تناسب ،آوردن صفت ،تشخیص و غیره به اثر خویش«آنی» بخشیده که دیگر
آثار حماسی از آن بیبهرهاند.
2ـ «آیینها و ابزارهای جنگ در شاهنامۀ فردوسی» از مجید حسین زاده بندقیری که در سال
 1831انتشار یافته است .در این پایان نامه به ذکر نمونهای از عناصر و ابزارهای جنگ در
شاهنامه پرداخته و فنون و آیینهای رزم را بررسی نموده است.
با توجّه به موضوع این پژوهش ،یعنی بررسی مقایسهای تصویرآفرینی یا جنگ ابزارها در
بخش پهلوانی شاهنامۀ فردوسی و مثنوی«وصف آالت جنگ» میرزا محمد طاهر وحید قزوینی؛
اگرچه دربارۀ شاهنامه و موضوعات مختلف آن ،پژوهشهایی بسیاری چه بهصورت کتاب یا
مقاله انجامگرفته؛ امّا در مورد شاعری وحید قزوینی؛ به ویژه مثنوی وصف آالت جنگ او و نیز
مقایسۀ این مثنوی با شاهنامۀ فردوسی ،تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و این پژوهش در
نوع خود جدید و ارزشمند است.
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روش اجرای تحقیق و جمعآوری اطالعات
در پژوهش حاضر از روش توصیفی ـ تطبیقی استفادهشده و گردآوری اطّالعات از طریق
منابع کتابخانهای صورت گرفته است .ساماندهی مطالب بدینصورت بوده است که ابتدا با
مطالعه و بررسی شاهنامه و مثنوی «وصف آالت جنگ» ،ابیات متناسب با موضوع ،انتخاب و
تحلیل و بررسی شده است.
شرححال وحید قزوینی
عمادالدوله میرزا طاهر قزوینی ،متخلّص به وحید در تاریخی که ثبت نشده است در قرن
یازدهم در خانوادهای شاغل در امور دیوانی ،چشم به جهان گشود .پدرش میرزا حسینخان
قزوینی ،وی و سه برادر دیگرش را برای امور دیوانی آموزش داد و این چهار برادر از
فرهیختگان زمان خود شدند .از ویژگیهای این سبک ،افزونی معنی به لفظ و پیروی از
خیالبندی و استفاده از تشبیه ،مجاز ،استعاره و توجّه مبالغهآمیز شاعران به خیاالت رنگین است.
به همین دلیل ،قالب غزل در این دوره ،رواج بیشتری یافت و شاعران به قصیده چندان توجّهی
نداشتند .آن اندك قصاید موجود نیز اغلب ،در مدح اهلبیت بود .شاعران شیوا سخنی همچون
صائب دیوانهای خود را بیشتر به غزل اختصاص میدادند .میرزا طاهر وحید که خود از رجال
و صاحبمنصبان دربار صفویه بود ،توجّه و عنایت ویژهای نسبت به اشعار صائب داشته و بارها
در سرودههایش از او نامبرده است .حال در نظر داریم تا در ابتدا ،مثنوی آالت جنگ وحید
قزوینی را از نظر گذرانده و سپس به مقایسه مثنوی آالت چنگ و شاهنامه فردوسی بپردازیم.
آغاز مثنوی آالت جنگ
وحید قزوینی ابتدای کالمش را بهرسم شاعران ایرانی با ستایش آفریدگار و اظهار عجز
بنـدگان در برابر او آغاز می کند و با اشاره به الطاف مداوم خداوند ،روند آفرینش را با قلم شعر
تصـویر کرده است .مثنوی آالت جنگ همچون مثنویهای نظامی بعد از حمد حق ،به ثنای
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پیامبر گرامی ،حضرت محمد (ص) پرداخته و سخن از معراج آن حضرت به میان آورده است.
مضمون تقریباً نوینی که بیشتر در زمان صفویه به وجود آمد ،حمد و ستایش معصـومین است و
وحید با ستایش حضرت علی (ع) و اشاراتی به داستانهای آن حضرت ،سنت شیعه گرایی در
دورۀ صفوی را ادامه داد:
علــیّ ولــی ســرور انــس و جــان

کـــه دارد تـــن مـــردی از وی روان

علـــم دســـت او بـــود در کـــارزار

کــه اســالم را گشــت فــت آشــکار
(قزوینی)213 :1831 ،

تعداد ابیات این مثنوی محدود بوده و لذا طبیعی است که تعداد ابیات به نسبت شاهنامۀ
فردوسی حجم فراوانی ندارد و در مقابل شاهنامه ،بسیار محدود است.
بحث و بررسی
جنگ در شاهنامه
ماهیت حماسی شاهنامه ،فردوسی را ناگزیر ساخته تا در آفرینش این تصاویر هنری ،بیشتر
از ابزارهای رزمی بهره ببرد؛ این امر در توصیف میدانهای نبرد و رویارویی پهلوانان و رزم
سپاهیان عادی است و فردوسی در این بخش ،بهخوبی از عهدۀ کار برآمده و با همین
سازوبرگهای رزمی که ابزار دست پهلوانان اسـت .در این صحنهها ،فردوسی لطافت و زیبایی
معشوق را با سختی و درشتی ابزارهای رزم ،چنان ماهرانه و به دور از تکلّف و در کمال
سادگی و روانی پیوند میدهد و تصویری گیرا میسازد که هر خوانندهای انگشت به دندان می-
ماند؛ برای نمونه «گیسوی سیاه و بلند رودابه را بهصورت کمندی آویخته و فروهشته توصیف
میکند و سر زلف پرپیچ و تابش را چون زرهـی مشکین میداند( ».فردوسی)111 /1 :1811 ،
در شعر آنچه را که موجب زیبایی میشود ،صور خیال مینامند .شاهنامه از این دیدگاه
یکی از منابع عمدۀ صور خیال است« .هنگامی که شاهنامه را از دیدگاه صورخیال و جنبههای
تصویری شعر بررسی کنیم ،خواهیم دید که فردوسی در این راه نیز به رمز و رازهایی پی برده
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که همگنان را از آن آگاهی نبوده است و چون به سنجش کار او با دیگر سرایندگان این عصر ـ
از این دیدگاه ـ بپردازیم ،خواهیم دید که وی در یکیک انواع تصویر و صور خیال با شاعران
دیگر تفاوتهایی دارد که مجموعۀ این تفاوتها در تشخّص کار او مؤثر افتاد و شاهنامه را
حماسهای بیمانند کرده است( ».شفیعی کدکنی)111 :1813 ،
در ابتدای داستان نبرد کیکاووس با شاه هاماوران ،فردوسی در طول ده بیت اغلب ابزار و
وسایل جنگی و پهلوانان و مبارزان ایران را نام میبرد .مضمونپردازی و تصویر آفرینی او در
طول این ابیات بسیار زیبا و باشکوه است .این ابیات را میتوان اوج تصویرسازیهای بدیع و
شگرف فردوسی با ابزار و وسایل نبرد ،در شاهنامه دانست .از بسیاری سپاه ایران کوه و صحرا
پیدا نیست .سراسر جهان را تیغ و جوشن فراگرفته است و روشنایی ستارگان از سنان نیزه-
هاست .از بسیاری کُلهخودها و سپرهای زرّین و تبرهای درخشان روی شانهها ،گویی زمین،
آسمانی رونده است که از تیغ تیز هندی بهجای خون ،روان میبارد .مغفرسپاهیان چون
سندروس است و زمین بهواسطۀ ازدحام سپاهیان ایران مانند آبنوس تیره و سیاه شده است.
صدای مهیب گاودم ،کوه را از هم میدَرد و از شدّت ضربات سم اسب سپاهیان ،زمین خمیده
میشود .از سپاه ایران صدای بوق و طبل جنگی برمیخیزد .با شنیدن صدای بوق و کوس،
گرگین و فرهاد و طوس از سویی و گودرز و گیو و شیدوش و میالد از سوی دیگر به حرکت
درمیآیند .این ابیات سرشارند از صورتهای مسحورکنندۀ خیال .تشبیه ،استعاره ،اغراق،
تشخیص ،کنایه ،جناس ،واج آرایی و ...در آمیزشی سحر انگیز چنان در تار و پود این ابیات
نشستهاند که تفکیک هرکدام را بسیار دشوار کرده است .دشوار از این جهت که با این کار یعنی
تفکیک آرایهها ،زیباییهای نهفته در ابیات پنهان در طول این میماند.
کــس انــدر جهــان کــوه و صــحرا ندیــد
چو کاووس لشکر بـه خشـکی کشـید
جهان گفتی از تیـغ وز جوشـن اسـت

ســتاره ز نــوك ســنان روشــن اســت

ز بــس خــود زریــن و زریــن ســپر

بـــه گـــردن بـــرآورده رخشـــان تبـــر

تــو گفتــی زمــین شــد ســپهر روان

همــــیبــــارد از تیــــغ هنــــدی روان
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ز مغفر هـوا گشـت چـون سـندروس

زمــین ســر بــه ســر تیــره چــون آبنــوس

بدریــــــد کــــــوه از دم گــــــاودم

زمــین آمــد از ســم اســپان بــه خــم
(فردوسی)181/ 2 :

ابزار و وسایل شکار و جنگ ،همیشه و همهجا برای این کارها استفاده نمیشد .این وسایل
را گاه بهعنوان هدیه به یکدیگر تقدیم میکردند .این ابزار و وسایل گاه یکی از اقالمی بود که
بهعنوان خلعت به فرمانده یا بزرگی میبخشیدند و با این کار از خدمات او ،قدردانی مینمودند.
در پایان نبرد سپاه فریبرز و پیران که به فرار سپاه ایران و پیروزی پیران میانجامد ،افراسیاب
خلعتی آراسته به پیران هدیه میکند که از دینار و مروارید و کمربندهای زرین مروارید نشان و
اسبهای تازی با ستامهای زرین و شمشیر هندی با نیام زرین و تختی گرانبها از عاج و ساج
و مهدی از پیروزه و تاجی از بیجاده و کنیزی چینی و غالمی رومی و دو جام پر از مشک و
عنبر ،تشکیل شده است.
یکـــی خلعـــت آراســـت افراســـیاب

کـــه گـــر برشـــماری بگیـــرد شتــــاب

زدینـــــار وز گـــــوهر شـــــاهوار

ز زریــــن کمرهــــای گــــوهر نگــــار

ز اســـپان تـــازی بـــه زریـــن ســـتام

ز شمشـــیر هنـــدی بـــه زریـــن نیـ ـام
(همان)181 / 2 :

ویژگی کلی ابزارهای جنگی در شاهنامه
قبل از تقسیمبندی ابزارها و فنون در شاهنامۀ فردوسی ،الزم است به مواردی کلی در ارتباط
با بهکارگیری ابزارهای جنگی در بخش پهلوانی شاهنامه اشاره شود .همانطور که تفکیک
پهلوان از محیط او دشوار است ،تفکیک پهلوان از وسایل و ابزارش دشوارتر است ،اگرچه در
شاهنامه می توان با ابزارهایی آشنا شد که ایرانیان باستان برای دفاع و حمله در نبردهای دو نفره
یا گروهی؛ خود از آنها استفاده میکردند ،ولی به نظر میرسد فردوسی برای ابزارهای مورد
استفادۀ هر پهلوان ،ویژگی خاصی قائل بوده است یا آن ابزارها برای هر پهلوان دارای کارکرد یا
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ارزش ویژهای داشته است .حتی از آنها بهصورت نمادین و سمبولیک برای توصیف صفات
قهرمان وضعیّت نبرد و غیره استفاده کرده است .بررسی شاهنامه نشان میدهد که از نظر کمّی،
وسایل و ابزار نبرد به سالحهای شخصی محدود بوده و در بیشتر نبردهای فردی یا گروهی از
آنها استفاده میشده است .در شاهنامه نیز از سالحهای محدودی مانند تیر و کمان ،شمشیر و
تیغ ،نیزه ،خنجر ،کمند ،کاله و زره ،ژوبین ،سپر ،تبر ،تبر زرین ،وسایل دفاعی (خود ،کالهخود،
زره ،تاج) و وسایل ایمنی و حفاظتی از قبیل ساعدبند ،بازوبند و کمربند که هرکدام از اینها
بهگونهای برای اهداف رزمی ـ نظامی مورداستفاده پهلوانان و قهرمانان ایران قرارگرفته است.
بر اساس اطّالعات جدول فوق ،ابزار و آالت نظامی حدود  8711بار در شاهنامه تکرار
شده است که به ترتیب شمشیر و تیغ ( ،)./.21تیر و کمان ( ،)./.21اسب ( )./.11/7و گرز ،تبر و
تبر زین ( ) ./.11دارای بیشترین فراوانی و نیزه ( )./.11خنجر ،دشنه ،کارد ( )././7و ژوبین
( ) ./.12و کمند ( )./7دارای کمترین فراوانی است .استفاده از کلیۀ این ابزارها در دورۀ پهلوی
بیشتر از دو دورۀ دیگر میباشد .ابیات ذیل ،تنوّع استفاده از این ابزارها را در میدان رزم نشان
میدهد.
بفرمـــود تـــا ســـنج هنـــدی درای

بـــه میـــدان در آرنـــد بـــا کرنـــای

ابــا نیــزه و گــرز و تیــر و کمــان

برفتنــــد گــــردان همــــه شــــادمان

کمــانهــا گرفتنــد و تیــر و خــدنگ

نشـــانه نهادنـــد چـــون روز جنـــگ

بپیچید هـر کـس بـه چیـزی عنـان

بــه گــرز و بــه تیــغ و بــه تیــر و ســنان
(همان)181/ 2 :

میدانهای جنگی در شاهنامه
قهرمانان شاهنامه گاه پیش از شروع جنگ یا در فاصلۀ بین جنگها نه با سالح ،بلکه با
سخن با هم مبارزه را پیش میبردند که محققان آن را «نبرد روانی» (ستوده)211 :1811 ،
نامیدهاند .فردوسی در تصویر نبرد روانی نیز مهارت و هنرمندی به خرج داده است و منظرههای
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جذّاب و مؤثری آفریده است که توجّه خواننده را جلب مینماید .این طرز تصویر ،بیشتر در
جنگهای رستم به نظر میرسد .غالمرضا ستوده ،هفت نبرد روانی رستم را مورد تحلیل قرار
داده« ،در زبانآوری و رجزخوانی و تضعیف روحیّه و خوار کردن دشمن نیز مهارتی بسزا»
داشتن رستم را نشان داده است .بهخصوص در داستانهای رستم و سهراب ،جنگ رستم با
اسفندیار ،نبرد روانی ،خیلی برجسته بهکاربرده شده است ،از جمله در جنگ با اشکبوس ،رستم
رقیب خود را قبل از همه با سخن مغلوب میکند و از تأثیر سخنهای آبدار و مؤثر است که
اشکبوس روحیهاش از دست رفته و مأیوس میشود و زمینۀ مغلوبی او آماده میگردد:
کمان را به زه بــــر به بازو فکند

به بند کمر بر بزد تیر چنــــــــد

خروشید کای متـــرد جنگ آزمای

هماوردت آمد ،مشو باز جــــــای

کشانی بخنـــدید و خیره بماند عنا

ن را گران کرد و او را بخــــــواند

بدو گفت خندان که نام تو چیست؟

تن بی سرت را که خواهد گریست ؟
(فردوسی)181 / 2 :

در شاهنامه ،بدین منوال ،اشاره به آالت موسیقی نای رویین ،شیپور و زنگ نیز به نظر
میرسد که در جوش و خروش جنگ و روح بلند جنگاوران اثر داشته است .در فراخوانی سپاه،
قبل از شروع نبرد ،نیروی رزمی به انواع سالح و تجهیزات مسل میشد و همانجا نیز بادام
مادی (درم ،دینار و ) ...و همچنین تشویق جنسی (آذوقه شامل گندم ،خرما ،گوشت) شامل او
میگردید .آن زمان که دارا از اسکندر شکست میخورد و به اصطخر و جهرم عقبنشینی
مینماید ،سپاه خود را دوباره سامان میبخشد.
پیشینه و کارکردهای هنری و اجتماعی ابزارهای جنگی در شاهنامه
ابزار و وسایل جنگی در شاهنامه مانند شخصیتهای اسطورهای ،حماسی ،تاریخی از
پیشینۀ خاصی برخوردارند .فردوسی برای آنها شناسنامهای مشخّص تدوین کرده است .به
روایت اسطوره ،جمشید فرزند طهمورث ،پادشاه پیشدادی ،پس از بر تخت نشستن در مدّت
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پنجاه سال ،برای مبارزه با بدی ها و از میان بردن آنها به تولید ابزار و وسایل جنگی دست
میزند .او که به مدد فرّۀ ایزدی ،آهن را نرم میکند ،ابتدا خود و زره و جوشن درست میکند.
سپس خفتان و تیغ و برگستوان .ترتیب تولید ابزار و وسایل جنگی ،یادآوری میکند که این
وسایل ابتدا برای دفاع تولید شدهاند .خود و زره و جوشن همه وسایل دفاعی هستند و برای
محافظت از انسان ساخته شدهاند .از همینجا میتوان نتیجه گرفت ،جمشید ابتدا به فکر دفاع
بوده است:
نخســت آلــت جنــگ را دســت بــرد

در نـــام جســتن بـــه گـــردان ســپرد

بفــــرّ کیــــی نــــرم کــــرد آهنــــا

چو خود و زره کـرد و چـون جوشـنا

چــو خفتــان و تیــغ و چــو برگســتوان

همــه کـــرد پیـــدا بـــه روشــنروان

بــدین انــدرون ســال پنجــاه رنـــج

ببــرد و ازیـــن چنـــد بنهــاد گنـــج
(همان )11/ 2 :

«شاهنامه ،نمایشگاه بزرگی از سالحهای جنگی است و کمتر بیتی از شاهنامهیافت میشود
که از این واژه ها تهی باشد ،ولی در بسیاری از موارد ،فردوسی کوشیده تا با استفاده از مجاز و
استعاره و دیگر ابزارهای هنری ،هم از تکرار نام این سالحها بکاهد و هم بر زیبایی و رونق
کالم بیفزاید( ».حسنزاده)113 :1831 ،
آنجا که صحنههای نبرد تصویر میشود ،فردوسی همچون نقاشی چیرهدست ،با واژگان
متنوع دست به رنگآمیزی میزند.
جنگافزارهای مشترک دو منظومه
نیزه
نیزه کهنترین سالحی است که در جنگ از آن استفاده میشد .این سالح از چوبی بلند و
محکم درست میشد که در سر آن آهن نوكتیزی قرار میگرفت .نیزههای کوچکی نیز به نام
ژوبین برای پرتاب به سمت دشمن و شکار متداول بوده است .مهارت در نیزه افکنی مانند
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سوارکاری ،شمشیرزنی و تیراندازی از نشانههای قدرت ،سرعت و دقّت در آن بوده است.
ابیات ذیل برخی از جنبههای این ابزار را نشان داده است:
کـــه بگسســـت بنیـــاد پیونـــد اوی
یکـــی نیـــزه زد بـــر کمرگـــاه او
فـــرور ســـر نیـــزه و تیـــر و تیـــغ

بتابــد چنــان چــون ســتاره ز میــغ
(فردوسی)131 /1 :

در بیت فوق فرور و روشنی سرِ نیزه به تابش ستاره و نمایان شدن آن از پشت ابر همانند
شده است .نیزه و نوك فلزی آن به ستارهای تشبیه شده که از پشت ابر نمایان گردیده است.
وجه شبه در این تصویر ،نورانی و روشن بودن میباشد.
نیزه در مثنوی آالت جنگ از ابزارهای جنگی مهم در دورۀ صفویه به شمار میرود ،نکتۀ
حائز اهمیت ،سبک شعری ساده و بدون آالیش وحید قزوینی است برای مثال میخوانیم:
بـــود نیـــزه بســـماهلل ایـــن کتـــاب
ازو جنـــگ پیوســـته بایـــد نصـــاب
دلش چون توانـد شـد از کینـه سـرد

ســرش بــود در کــوره گــرم نبــرد
(قزوینی)811 :

الزم به ذکر است که با روی کارآمدن دولت قدرتمند صفوی در قرن 11ه .ق .فلزکاری و
بهخصوص صنعت فوالدسازی در ایران به اوج خود رسید .فوالد از جمله آلیاژهایی بود که
تولید جنگافزارها همواره گزینۀ مطلوب محسوب میشد و در طول دوران اسالمی نیز
روزبهروز توجّه فلزکاران را بیشتر به خود جلب کرده بود؛ در شعر وحید قزوینی میخوانیم:
ز پیونــــد فــــوالد داد ایــــن ثمــــر
نهـــالی بـــود نیـــزه بـــارش ز ســـر
(همان)811 :
وحید قزوینی نیزه را سرآمد ابزارآالت جنگی بیان میدارد و آن را کلید پیروزی در نبردهای
جنگی دورۀ صفویه معرّفی مینماید:
ز آتــش روان شــد بــه دریــای جنــگ

ســمندر ندیــدم کــه گــردد نهنــگ

شهادت بـه حـق داد از آن شـد رئـیس

چــو ســبابه در بــیخهــای خمــیس

بــــر هوشــــمندان و اربــــاب دیــــد

در جنـــگ را باشـــد از وی کلیـــد
(همان)811 :
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تأکید بهدرستی این ادّعا را می توان در ابیات زیر جستجو نمود ،آنجا که وحید قزوینی
میسراید که در میان آالت جنگ ،نیزه نقش بسیار برجسته و پرنگ تری دارد:
مــــژه دیــــدۀ حلقــــۀ جنــــگ ازو
گــل جنــگ ،دارد از و رنــگ و بــو
چـــو آالت پیکـــار آمـــد بـــه هـــم

نـــی نیـــزه شـــد در میانشـــان علـــم

بــه بــاغی کــه نــامش بــود رزمگــاه

خیابــان ســروی اســت از وی ســپاه
(همان)811 :

در ابیات فوق قزوینی وجود نیزه در دست سپاهیان در میدان جنگ را به خیابانی پر از
درخت سرو همانند کرده است .در این تشبیه ،نیزه مشبه است و سرو مشبهٌبه و وجه شبه،
راستی و بلندی میباشد .وحید قزوینی بیارزش و کمارزش دانستن کاربرد نیزه را در مصاف
جنگ ،نکوهش کرده و حتی این سالح جنگی را شیر اجل میخواند:
اگر فت میخواهی از نیزه جو

که بست است آن در یک انگشت جو

نبـــــاید درو دید با چشم کم

که شیـــــــــر اجل کرده دم را علم
(همان)812 :

در این بیت ،شاعر نیزه را به شیر خشمگینی تشبیه کرده که دم خود را باال گرفته است .نیزه
مشبه است و دم شیر ،مشبهٌبه میباشد و وجه شبه ،راستی و بلندی است.
بهطورکلی ،وحید قزوینی عالوه بر تشبیه نیزه به اژدها ،تفنگ را نیز به اژدها تشبیه مینماید
که نشان از گذر دورۀ صفویه از سالحهای جنگی سرد ،به سالحهای جنگی گرم است که البته
در جای خود و در قسمت سالحهای جنگی گرم به آن خواهیم پرداخت ،اما برای نمونه ابیاتی
از وحید قزوینی که اشاره به این تشبیه دارد ،ذکر مینماییم:
ز فوالد باور نمی شد مــــــــــرا

که از بیضه برون آورد پادشاه

چو رنگ عدو قلب دشمن شکست

چو این اژدها بر سر دم نشست

کسی غیـــــر او نیست کز بیم ننگ

رود یک تَهِ پیرهن سوی جنگ
(همان)812 :
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در بیت فوق ،نیزه به اژدهایی همانند شده است که بر سر دم نشسته است و در این
تصویرسازی همانند موارد قبل ،نیزه ،مشبه و اژدها مشبهٌبه میباشد و وجه شبه ،راستی و بلندی
است.
شمشیر
فردوسی این واژه را  821بار به شکلهای شمشیر ،شمشیرشان ،شمشیرها ،به شمشیر و به
شمشیرشان و  83بار به شکل «حسام» در بخشهای مختلفی از شاهنامه آورده است .این
رزم آور در هر دو اثر ،جلوۀ آشکاری دارد؛ اما نکتۀ مهم این است که در شاهنامه ،کمتر جنگ
با شمشیر مشاهده میشود و این رزم افزار بیشتر در تصویرسازی بهکار رفته است تا در
توصیف عینی بکر و فردوسی تنها از درخشش نور در تیغ آن بهرۀ زیادی برده و در عینحال
آن را در میدان جنگ نیز دخیل داده و تکرار تصویر کمتر است:
شب تار جـــــــویندۀ کین منم

همان آتش تیــــز برزین منم

خداونـــد شمشیر و زرینه کفش

فرازنـــــــدۀ کاویانی درفش

فروزندۀ میغ و برنده تیغ به جنگ

انــــــدرون جان ندارم دریغ

گه بــزم دریا دو دست من است

دم آتش از بر نشست من است
(فردوسی)178 / 1 :

در ابیات فوق ،فردوسی به روشنی و فروزندگی شمشیر اشاره کرده است و شمشیر را به ابر
روشن و یا به نور آتش تشبیه نموده است .براق و روشن بودن تیغ شمشیر ،مشبه و روشنی
آتش یا روشنی ابر مشبهٌبه است.
ایران از جمله کشورهای پیشرو در صنعت فلزکاری و بهخصوص اسلحهسازی در طول
تاریخ بوده است .شرایط استراتژیک ایران از یکسو و جنگها و درگیریهای پیآپی در درون و
بیرون مرزهای آن از سوی دیگر ،منجر به نیاز مبرم ایرانیان به جنگافزار و اسلحه شده بود و
این نیاز ،خود موجب رشد روزافزون این صنعت نزد ایرانیان بود».نخستین شمشیرهایی که از
فصلنامه زیباییشناسی ادبی  دوره دوازدهم  شماره   05زمستان 0055

بررسی مقایسهای تصویرآفرینی با جنگ ابزارها 70 ...

آغاز تمدن بشری در ایران یافت شدهاند ،مربوط به قبایل هیتی است که در عصر مفرر در
دامنههای زاگرس ،در لرستان ،زندگی میکردند .همچنین از شمشیرهای آشوری باید نام برد که
در بینالنهرین حکومت میکردند .مردمان در این عصر شمشیرها را دو دم و با تیغههای کوتاه و
دستههای راست و دارای حایل بین دسته و تیغه میساختند .این شمشیرها را باید از نوع ایرانی
آن شناخت که با اندك تغییری تا چند قرن بعد استفاده میشدند( ».احسانی)211 :1832 ،
چــو او دیگــری فتنــهانگیــز نیســت
سالحی چـو شمشـیر خـونریـز نیسـت
چو شد جنگ تیغ از دو سـو بـی درنـگ

به هـم مـی زنـد نـاخن ازبهـر جنـگ

چــو شمشــیر حاجــتروایــی کجاســت

که این ناخن چیـده مشـکل گشاسـت
(قزوینی)818 :

در این ابیات قزوینی شمشیر را به انسان فتنهگر و فتنهانگیزی تشبیه کرده است که باعت
شعلهور شدن آتش جنگ میشود و با اشاره به اعتقاد قدما ،مبنی بر اینکه هرگاه کسی ناخن
خود را به هم بزند ،باعت ایجاد جنگ میشود؛ ضربههای شمشیر و حرکت آن در میدان جنگ
را به برهم زدن ناخن همانند کرده است .وجه شبه در این تشبیه هاللی شکل بودن است که هم
در ناخن و هم در شمشیر وجود دارد.
الزم به ذکر است که اغراق از ویژگیهای متون حماسی است و در اشعار وحید قزوینی نیز
بسامد باالیی دارد ،او گاهی با اغراق فراوان شمشیر را به ماری تشبیه میکند که میتواند جهان
را به قبضۀ خود درآورد ،نمونۀ اغراق در شعر وحید قزوینی را در ابیات زیر مشاهده مینماییم:
زجـــوهر بـــود مـــاهی فلـــسدار
چــو از پوســت آیــد بــرون همچــو مــار
دریــــن ســــبز میــــدان مینــــو رواق

دگر طاق ها جفت و تیـغ اسـت طـاق

از آن گشـــت پهلـــو نشـــین شـــهان

کــه در قبضــه اوســت فــت جهــان
(همان)818 :

قزوینی در ابیات فوق از غالف بیرون کشیدن شمشیر را به بیرون آمدن مار از پوست خود،
همانند کرده است .وجه شبه در این تصویر ،آشکار شدن و نمایان گردیدن میباشد .در مصراع
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دوم شمشیر از غالف کشیده شده را به ماهی فلس دار ،تشبیه کرده است .شمشیر ،مشبه و ماهی
فلسدار ،مشبهٌبه است .وجه شبه براق و برجسته بودن تیغ شمشیر است.
حمایت روزافزون حکمرانان صفوی از هنرها و صنعتهای رایج بهصورت عام و حمایت
افرادی چون شاهعباس صفوی بهطور خاص ،رشد و شکوفایی در عرصههای مذکور را به دنبال
آورده بود .جهانگردان زیادی که در دورۀ صفویه به ایران سفری داشتهاند ،از مهارت
شمشیرسازان ایرانی در ساخت شمشیر سخن به میان آوردهاند.
در این خصوص ،شاردن مینویسد« :شمشیرهای ساخت ایران چنان جوهردار و خوب
است که شمشیرگران اروپا هرگز نمیتوانند مانند آنها را درست کنند( ».شاردن )337 :1811 ،و
این ناکامی به آن سبب است که پوالد اروپا خوبی جنس و جوهر پوالد هندوستان را ندارد.
«قدرت سیاسی ،وسعت جغرافیایی و جنگ و درگیریهای پیدرپی صفویان با همسایگان ازبک
خود در شرق و عثمانیها در غرب ،لزوم برپاسازی کارگاههای اسلحهسازی را در نقاط مختلف
ایران و حمایت از هنرمندان صنعتگر این عرصه بدیهی مینمود( ».احسانی)227 :1832 ،
کــزو دســت خواهنــد و بــازو ز مــرد
ســراپای دســت اســت روز نبــرد
جهان زو شـد آبـاد و از وی خـراب

ز جــوهر زد ایــن نقــشهــا را بــه آب

نگردانــد چــون رو کســی را قتــال

ســـرافراز شـــد بـــود اگـــر پایمـــال
(قزوینی)818 :

قزوینی در بیت باال شمشیر را در تصویرسازی شاعرانۀ خود به بازو و دست همانند کرده
است .وجهشبه در این تشبیه بلندی و راستی است.
تیر و کمان
تیر چوب راست و باریکی است که نوکی آهنین و تیز به نام پیکان بر سر آن متصل
میکنند .این جنگافزار مهم و پرکاربرد با زور و قوّت بهوسیله کمان پرتاب میشد.
معرّب این جنگافزار ،سهم نامیده میشود .خدنگ و ناوك از دیگر نامهای تیر است.
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(زنجانی )281 :1811 ،واژه تیر  172بار در شاهنامه به شکلهای مختلف مانند تیر ،به تیر ،به
تیرش ،تیری ،تیرتر ،تیرست ،تیرش ،تیرشان آمده است .در شاهنامه تیر و کمان عالوه بر آنکه
بهعنوان یک سالح اساسی در جنگها و در مصاف با دشمنان مورد استفاده قرار میگرفته ،از
آنها بهعنوان واحد اندازهگیری هم استفاده میشده است .در داستان معروف آرش کمانگیر،
حدود مرز ایران را میزان و اندازۀ پرتاب تیر توسط آرش مشخّص میکند .فردوسی در توصیف
گنگ دژ و میزان وسعت چشمههای آبگیر آن ،از واحد «پرتاب تیر» استفاده میکند.
کمان ،نهتنها در میدان جنگ ،سالح مؤثر و کارآمدی بهحساب میآمد ،بلکه کمانکشی و
تیراندازی باکمان در شکار و بزم نیز از سرگرمیهای مورد عالقۀ ایرانیان به شمار میرفته است
و دانستن فنـون مرتبط با آن برای زنان و مردان طبقات باالی جامعه ،ضروری بوده است.
مهارت ایرانیان در تیراندازی با کمان در تاریخ زبانزد است؛ نمود این امر را میتوان در دورۀ
اشکانی پیگیری نمـود« .در منابـع تاریخـی ایـن دوره ،بارهـا به این موضوع اشارهشده اسـت
که سربازان پارتی در تیرانـدازی باکمان ،مهـارت چشمگیری دارند و این امر تعقیب آنان را
بسیار دشوار و خطرنـاك مینماید( ».لکهارت )117 :1831 ،انعکاس اهمیت کمان نیز در اشعار
وحید بهخوبی هویداست.
کمان بهـر خـود خانـهای سـاز کـرد

کــه باشــد ســتونش ز بــازوی مــرد

چنین خانـه ای تـا بـود خـاك و آب

نگـــردد ز ســـیل حـــوادث خـــراب

کســی را کــه ورزد ثبــات و درنــگ

بــود خانــهاش قلعــه در روز جنــگ
(قزوینی)817 :

در این ابیات ،شاعر کمان جنگی را به انسانی همانند کرده است که برای خود خانه و اتاقی
برپا نموده و ستونهای این خانه و اتاق ،بازوان مرد جنگجویی است که کمان را در دست
گرفته و آمادۀ پرتاب تیر است.
بر اساس شعر وحید؛ حمل این اسلحه برای طبقات باالی جامعه نیز افتخارآفرین بوده و در
نزد خانهای مناطق مختلـف نیـز کمـان جزئـی از تشـریفات بوده است:
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ندیــد اســت بیننــده بــی کبــر و الف

کمــر بســتهای همچــو او در مصــاف

کشــد دشــمنان را بــه زخــم درشــت

بود بسـته هرچنـد دسـتش بـه پشـت
(همان)817 :

در این ابیات شاعر با استفاده از صنعت تشخیص ،کمان را به انسان بدون ریا و کبر ،همانند
کرده است که دو دستش را از پشت به هم بستهاند؛ ولی با همان دو دست بسته ،دشمنان را به
خاك و خون میکشاند.
خنجر ،دشنه و کارد
خنجر ،دشنه و کارد ،سه سالح سرد و تقریباً مشابه در نبردهای تنبهتن بوده است .در
شاهنامه آمده است:
فـــرود آمـــد و خنجـــری برکشـــید

سراســــر بــــر اژدهــــا بردریــــد

بگــــو تــــا ســــوار آورم زابلــــی

کـــه باشـــند بـــا خنجـــر کـــابلی

از ایــران و تــوران اگــر صــدهزار

بیاینــــد گــــردان خنجــــر گــــذار
(فردوسی)113 / 1 :

دشنه ،سالحی برّنده است که در زمرۀ سالحهای تیغه دار قرار میگیرد .دشنهسازی در ایران
همچون شمشیرسازی از جایگاه واالیی برخوردار بوده است؛ نمونههای برجایمانده ،مصداق
روشنی از اوج این هنر و مهارت سازندگانشان دارند .دشنه در لغتنامۀ دهخدا ،سالحی نوكدار،
برّنده و هاللی برای جنگ معرّفی شده است( .دهخدا)11117 / 1 :1811 ،
«اولین کاربرد این سالح با تیغۀ اندکی خمیده در ایران ،از سدۀ نهم ه .ق بوده است( ».پوپ و
آکرمن )1831 :211 ،ولی در دو قرن  11و  11ه .ق .تیغههای خنجرهای معمولی ،کامالً کج و
قوسی است.
در شعر وحید قزوینی میخوانیم:
بــود دشــنه مرغــی شــکارش یــالن

کـــه او را بـــود در کمـــر آشـــیان

امــــان صــــید از وی نیابــــد دگــــر

نشــمین چــو در ســینه کــرد از کمــر
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ز پــــرواز هرگــــز نبینــــد مــــالل

زبر حـق مـدامش گشـود اسـت بـال
(قزوینی)811 :

شاعر در این بیت ،دشنه را به پرندهای تشبیه کرده است که یالن و پهلوانان را در جنگ
شکار میکند و آشیانۀ این پهلوان در کمرگاهش است.
گرز
گرز یکی از کهنترین رزم افزارهاست که فرشتگان و ایزدان اوستا آن را به کار میبرند.
جنگافزار مورد عالقه بسیاری از پهلوانان اسطورهای ایرانی مانند سام ،گرشاسب و رستم ،گرز
است و آنها در به کار بردن آن مهارت داشتند .اوستا از انواع گوناگونی از گرزها نام میبرد.
یکی از آنها «ودر» خوانده میشود و در یسنا  ،82در اَهونَوَدگاه گاتا و در هوم یشت ،از آن یاد
شده است( .دوستخواه )117 :1831 ،گرز یک زخم ،دستۀ کوتاهی داشته و معموالً عربهای
بدوی آن را به همراه داشتند که سرش را قیراندود میکردند و اگر بر کسی میزدند با همان
ضربۀ اول او را از پا درمیآوردند و به همین دلیل ،نیازی به ضربه دوم نبود .آنها نام «واحد
یموت» بر آن گذاشته بودند و گرز یک زخم با کارکرد این زین ابزار هماهنگی کامل دارد .گرز
را میتوان هممعنای «گوپال» و «دبوس» و ...گرفت.
کـــه مهمـــان ابـــا گـــرزۀ گـــاوســـار
چنــــین داد پاســـــخ ورا پیشکـــــار
(فردوسی)831 / 2 ،
بــران گــرزۀ گــاو ســر دســت بــرد

بــزد برســرش تــرگ بشکســت خــرد
(همان)17 :

گُرز نام یک جنگافزار باستانی است که در جنگهای روزگار پیشین کاربرد داشته است.
ساختمان کلی آن از یک دسته و یک گوی سخت گردآمده است .این ابزار را گُرزه،
کوپال و دَبوس هم میگویند ،در مثنوی آالت جنگ اشارههای اندکی به گرز شده است:
ندیــدم دگــر ســر بزرگــی چنــین
جبین گـرز را از غضـب نیسـت چـین

زمستان  0055شماره   05دوره دوازدهم فصلنامه زیباییشناسی ادبی

  77بررسی مقایسهای تصویرآفرینی با جنگ ابزارها ...

سرش در نظر گرچه بـی افسـر اسـت

خیــال جهــانگیریش در ســر اســت

نترســـد ز شمشـــیر و تیـــر و تفنـــگ

برهنســت دایــم ســرش روز جنــگ
(قزوینی)818 :

شاعر گرز را به سر یک انسانی همانند کرده است که هیچ چین و چروکی بر چهره و پیشانی
ندارد و قدرت و بزرگی آن را به انسان مغرور و متکبر تشبیه کرده است؛ انسان بزرگی که الیق
پادشاهی است؛ ولی تاج پادشاهی بر سر ندارد و شاعر با استفاده از آرایۀ حسن تعلیل ،علت برهنه
بودن گرز در میدان جنگ را نترسیدن از دیگر وسایل جنگی همچون تیر ،تفنگ و شمشیر میداند.
جنگ ابزارهای شاهنامه
خشت
نوعی نیزۀ کوچک بوده که اندازهای میان تیر و نیزه داشت و در میان آن حلقهای از ریسمان
و یا ابریشم بافته میبستند و انگشت سبابه را در آن حلقه کرده ،به سمت دشمن پرتاب
میکردند .این ابزار جنگی ،هفت مرتبه در شاهنامه تکرار شده است ،این سالح همان نیزه ،ولی
به شکل کوچک و دو شاخه بوده است:
سپهدارهومان دمـان پـیش صـف

یکی خشت رخشان گرفته بر کف

درخشیدن خشت و ژوپین به گرد

چــو آتــش پــس پــرده الژورد
(فردوسی)111 / 1 :

در بیت فوق نمایان شدن و آشکار گردیدن خشت و زوبین در میدان جنگ به آشکار شدن
آتش در سیاهی و تاریکی تشبیه شده است .وجه شبه در این تشبیه روشن و نورانی بودن میباشد.
بَرگستوان
بَرْگُستوان ،پوشش جنگی اسب ،فیل و گاه انسان است .صورت مفروض ایرانی باستان آن را
اوپرو ،کوشتپانه دانستهاند( .اینجوی شیرازی ،)311 /1 :1871 ،این واژه بهصورتهای برگُستان،
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کستوان و پرکستوان نیز آمده و ترکیبات محدودی از آن ،چون برگستواندار ،برگستوانکش،
برگستوانوَر و برگستوانی (ولف183 :؛ بنیاد فرهنگ ایران :ذیل واژهها) در معنای اصلی و گاه
مجازی در آثار سرایندگان فارسی ،از دقیقی و فردوسی تا عبید زاکانی ،بهکار رفته است .در
شاهنامه میخوانیم:
چــو رســتم بیامــد بــه ایــوان خــویش

نگــه کــرد چنــدی بــه دیــوان خــویش

زواره بیامـــــد بـــــه نزدیـــــک اوی

ورا دیــــــــد پژمــــــــرده و زرد روی

بـــدو گفـــت رو تیـــغ هنـــدی بیـــار

یکــــی جوشــــن و مغفــــری نامــــدار

کمــــان آر و برگســــتوان آر و ببــــر

کمنـــد آر و گـــرز گـــران آر و گبـــر
(فردوسی)711 / 1 :

ژوبین
روبین به نیزههای کوچک پرتابی گفته میشود؛ اما اخیراً به اشتباه معادل واژه ()crossbow
در زبان فارسی استفاده می شود .علت آن است که در گذشته از نوعی سالح مانند کمان
(کراسبو) استفاده میشده است که نیزههای کوچک (زوبین) بهوسیلۀ آن پرتاب میشده است و
به دلیل آنکه در فارسی ،واژۀ معادل فارسی متداول مترادف با کلمه  crossbowوجود نداشته،
لذا در بسیاری از منابع و جستارهای فارسی ،منظور از زوبین ،همان کراسبو است .کراسبو به
کمان کوچک و مجهز به ماشه همانند تفنگ ،گفته میشود که دارای قنداقی همانند تفنگهای
رایج امروزی است .اگرچه از عبارتهای دیگری همچون «کمان زنبورکی» یا «کمان صلیبی» نیز
معادل کلمه ( crossbowکراسبو) در زبان انگلیسی استفادهشده است ،اما همچنان متداولترین
کلمه بین فارسیزبانان کراسبو و یا زوبین است .در شاهنامه میخوانیم:
چو سی و سه مهتر ز تخم پشنگ که ژوبین بدی شاهشان روز جنگ
به گتــه نبرد او بدی پیش کوس

نگهبان گـــــــردان و داماد توس
(فردوسی)171 / 1 ،
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درفش
در تصویر آفرینیهای فردوسی دو عنصر اساسی وجود دارد که عبارتاند از :رنگ و آهنگ.
به همین دلیل است که در لشکرکشیها ،همواره درفشهای رنگارنگ با شکلهای متفاوت و
لباسها و پوششهای جنگی با شکلها و رنگهای گوناگون مشاهده میشود .فردوسی رنگ را
از طبیعت میگیرد ،همانگونه که آهنگ را از طبیعت میگیرد؛ مثل غرش رعد یا صدای برخورد
نعل اسبان با زمین و ...یا از ابزار و وسایلی چون کرنای ،گاودم و کوس و تبیره و طبل و سنج
و ...او در تصویر آفرینیهای خود حتی از صدای برخورد شمشیرها و نیزهها نیز غفلت نمیکند.
«آهنگ پهلوانی و طرز بیان و انتخاب کلمات و عبارات و دقت در استفاده از آنچه برای تحریک
حس پهلوانی مردم الزم است چون جملگی با هم گرد آیند باعث میشوند که یک روایت
پهلوانی ساده و غیرمحرّك و خشک به منظومۀ حماسی زیبا و محرك و دلپذیری مبدل شود».
(صفا )11 :1811 ،فردوسی در تصویر آهنگها و صداها آنقدر ظرافت به خرج میدهد که
صدای خمیده شدن کمان ،هنگام کشیده شدن را هم توصیف میکند:
برو راست خم کرد و چپ کرد راست

خروش از خم چرخ چاچی بخاست

چو ســــوفارش آمد به نزدیک گوش

ز شــــــــاخ گوزنان برآمد خروش
(فردوسی)281 / 1 ،

در این ابیات فردوسی با استفاده از نغمۀ حروف ،صدای خم شدن کمان را به تصویر کشیده
است .و کمان را به انسانی تشبیه کرده است که فریاد و خروش از او بلند شده است.
اسب
اسب یکی از مهمترین جنگافزارها است که حکیم توس و وحید قزوینی واژههای زیادی
برای توصیف و توضی آن بهکار بردهاند .از بهترین وجوه مشترك بین فردوسی و وحید قزوینی
در توصیف اسب ،آن است که اسب درك و شعور باالیی در جنگ و همکاری و یاریرسانی به
سوار خود دارد.
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چنین گفت با رخـش کـاه هوشـیار

کــه گفتــت کــه بــا شــیر کــن کــارزار
(فردوسی)111 /1 :

خروشـــر بـــرآورد و انـــدر دمیـــد

چو اسـپش ز دور اسـپ بیـژن بدیـد
(همان)171 :

چنـــین گفـــت شـــبرنگ بهـــزاد را

کــه فرمــان مبــر زیــن ســپس بــاد را
(همان)112 :

در این ابیات ،شاعر اسب را همانند انسانی تصوّر کرده است و با او حرف میزند و گاهی
او را مورد عتاب خود قرار میدهد.
اسب در سرودههای فردوسی ،یکی از حیواناتی است که بیشترین حوزۀ تصویر را در
شاهنامه به خود اختصاص داده است .یکی از قوانین کلی داستانهای حماسی ،داشتن مرکبی
خاص است که به قوّت ،سرعت و هوشمندی ممتاز باشد .با نگاهی دقیق در شاهنامه،
پربسامدترین موضوعات درباره اسب را میتوان در موارد ذیل ،طبقهبندی کرد:
 نقش تعیین کنندۀ اسب در شکست یا پیروزی پهلوان در جنگ؛ آرایش میدان جنگ با توصیف؛ پهلوان ،اسب و ابزار جنگی ،سه رکن میدان نبرد.فردوسی نیز در تصویر جنگها به اسپ توجّه زیاد نشان داده است .اسپ هم در جنگ
تنبهتن ،هم در جنگهای عمومی ،نقش بزرگ دارد .شاعر نتیجۀ نبرد رستم و اسفندیار را از
وضع اسپان آنها معین میکند:
ببینــــیم تــــا اســــپ اســــفندیار

ســوی آخــور آیــد همــی بــیســوار

و یـــا بـــارۀ رســـتم جنگجـــوی

بــه ایــوان نهــد بــیخداونــد روی
(فردوسی)837 / 1 :

زین ابزار
فردوسی ،جمشید را مخترع ابزارها میداند؛ زیرا او میتوانست آهن را با دست نرم کند و
از آن ابزار بسازد.
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و خفتــان و تیــغ و چــو برگســتوان

همـــه کـــرد پیـــدا بـــه روشـــنروان
(همان )211 /1

ابزارها را در زرّادخانه یا قورخانه یا زندان نگه میداشتند .کلمه زندان که امروزه به معنای
ندامتگاه و محبس است از بخش «زین» و «دان» تشکیل شده است ،یعنی جایی که جنگ ابزارها
در آن نگهداری میشود .ابزارهای نامبرده در شاهنامه یا برای حفاظت خود بودند ،مانند سپر و
یا همچون تیر و خشت و نیزه برای حمله بردن استفاده میشده است.
کمند
کمند ،از وسایل رزم و کمنداندازی نیز از فنون مهم جنگی ایرانیان بوده است که بیشتر
توسط سوارکاران در نبردهای تنبهتن یا برای فرود آمدن از قلعه ،دیوار و درخت و به دام
انداختن حیوانات ،استفاده میشده است .بنا بر گفتۀ فردوسی ،آموزش کمند جزء برنامۀ تعلیم و
تربیت ایرانیان قرار داشت:
تهمـــتن ببـــردش بـــه زابلســـتان

نشســتن گهــی ســاخت در گلســتان

ســواری و تیــر و کمــان و کمنــد

عنان و رکیب و چـه و چـون و چنـد

ز بیــداد و داد و ز تخــت و ز کــاله

ســخن گفــتن و رزم و رانــدن ســپاه

هنرهــا بیــاموختش ســر بــه ســر

بســی رنــج برداشــت کامــد بــه بــر
(فردوسی )118 /2

خدنگ
اسم درختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر و زین اسب سازند .حکیم توس،
خدنگ را به شکلهای متفاوت مانند خدنگ ،خدنگت ،خدنگش ،خدنگم و خدنگی بارها در
ابیات گوناگون شاهنامه به کار برده است که در یازده مورد زین ،جنار زین و دوك و در مورد
تیر و توضی جنس تیر و مضاف الیه تیر است .واژۀ «خدنگ» «به معنی تیر» ،در شاهنامه و دیگر
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متون حماسی بارها به کار رفتـه و کـاربرد زیاد سبب شده تا معنی مجازی آن رفتهرفته،
فراموش شود و به مجاز «کلیشهای» تبدیل شـود و در زمرۀ ترکیبات لغوی و مفردات رایج در
زبان درآید و ارزش هنری نداشته باشد ،زیرا هـر کس اندك آشنایی با شعر و زبان داشته باشد،
بهآسانی آن را درمییابد .در ادامه از ابیات شاهنامه نمونههایی ذکر میشود:
خـــدنگ مـــرا گـــور گـــردد رهـــر
چــو ایــن بیشــه از شــیر گــردد تهــر
(همان)1872 / 8 :
چــو بــر زه بشســت انــدر آره گــره

خــــدنگت نیابــــد گــــذر بــــر زره
(همان)178 :

جنگافزارهای مثنوی آالت جنگ
تفنگ
بر اساس برخی مستندات تاریخی استفاده از سالح آتشین ،توپ و تفنگ ،در نیمۀ دوم سدۀ
نهم هجری وجود داشته است .برای نمونه «پیش از تأسیس حکومت صفوی شیخ حیدر از
شیوخ آن سلسله درسال 318ق به هنگام نبردهایش در منطقۀ قفقاز و در جریان محاصرۀ قلعۀ
گلستان از توپ استفاده کرد( ».سیوری )18 :1811 ،در زمان شاه اسماعیل اول ( 111- 181ق)،
بنیانگذار حکومت صفوی ،در نبردهای مناطق مرکزی ایران به کاربرد تفنگ توسط نیروهای
شاه اسماعیل و مخالفان اشارهشده است (حسینی جنبادی )132 :1813 ،بازتاب استفاده از تفنگ
را بهخوبی میتوانیم در اشعار وحید قزوینی مالحظه نماییم :در یکی از اشعار او میخوانیم:
اگــر خصــم پرســد بگــویم تفنــگ
حکایـــت ز تـــرجی آالت جنـــگ
تفنــگ اژدهــایی اســت آتشفشــان

کــه بیــرون جهــد مهــرهاش از دهــان
(قزوینی)8131 :

شاعر در بیت دوم ،تفنگ را به اژدهایی تشبیه کرده است که از دهانش آتش بیرون میآید.
همچنین به عقاید اسطورهای در رابطه با اژدها اشاره کرده که معتقد بودند از دهان اژدها آتش
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بیرون میآید« .در جریان نبرد شاهتهماسب با ازبکان ،تفنگ نقش مؤثری در پیروزی نیروهای
صفوی داشت( ».روملو )211 :1871 ،افزون بر نبردهای شرق کشور« ،در نواحی شمال غرب و
در جریان سرکوب مخالفان منطقۀ قفقاز در سال 173ق تفنگچیان نقش مهمی در تسخیر قلعهها
داشتند( ».همان )171 :لذا وحید قزوینی این کاربرد سالح را اینگونه بازگو مینماید:
نمـــــیگیـــــرد از ســـــرمه آواز او
بـــه آهنـــگ دایـــم بـــود ســـاز او
(قزوینی)813 :
قزوینی در این بیت به صدای تفنگ و شلیک گلوله اشاره کرده است که در میدان جنگ از
آن صدایی بلند میشود و این صدا هیچگاه قطع نمیشود .همچنین شاعر به خاصیّت سرمه و
خوردن سرمه اشاره کرده است که باعث گرفتگی صدا میشده است .و میگوید این تفنگ اگر
حتی سرمه هم بخورد باز صدایش کم نمیشود و نمیگیرد.
شش پر
شش پر نوعی از گرز آهنین که دارای شش پهلو میباشد .چوبدستی ضخیم و محکم که
بر سر آن قطعۀ آهنی ششپهلو نصبکرده باشند و در تداول عوام شش بر نیز تلفظ میشود و
شاید بدین مناسبت باشد( .دهخدا)11211 / 1 ،
چه گویم ز شش پر به هنگام جنگ

که بر کاسۀ سر ازو خـــورده سنگ

درین بیضه باشـــــــد همای ظفر

ز تعجیــــــل وا کرده در بیضه پر

نه تنها همین قدر جــان را شکست

که چون بیضۀ خُودِ یالن را شکست
(قزوینی)811 :

شاعر در این ابیات ،ششپر را به بیضهای تشبیه کرده است که همای پیروزی در درون آن
نهفته است .تشبیه شش پر به بیضه ،وجه شبه آن گِردی و مدوّر بودن است و همچنین شکل
ظاهری ششپر را به بیضهای تشیبیه کرده که شکسته شده و پرندۀ درون آن در حال بیرون آمدن
است .وجه شبه ،برجستگیهای روی شش پر ،مراد است.

فصلنامه زیباییشناسی ادبی  دوره دوازدهم  شماره   05زمستان 0055

بررسی مقایسهای تصویرآفرینی با جنگ ابزارها 77 ...

تبرزین
ابزاری فلزی با دستۀ سنگی یا آهنی یا چوبی که از دورۀ ماقبل تاریخ برای قطع درختان و
شکستن چوب و جنگیدن به کار میرفته است .نوع کوچکتر تبر ،تبرزین نام دارد که بهمثابۀ
زینافزار به پهلوی اسب بسته میشده است( .دهخدا)1817 / 1 :
تبرزین بود طایری جانستان

که در کاسۀ سر کند آشیان

عجبتر که این مرر ناگشته جفت

زمغز یالن بر سر بیضه خفت

چو این مرر در شاخساری نشست

ز سرسبزی آن شاخ طرفی نبست
(قزوینی)811 :

در این بیت قزوینی تبرزین را به پرندۀ جانستان و کشندهای تشبیه کرده است که بر روی
سر انسانها آشیانه میسازد .پرندهای که هیچ جفتی ندارد و اصابت کردن تبرزین بر سر پهلوانان
را همچون نشستن پرنده بر روی بیضه خود دانسته است .و شاعر برخورد تبرزین با شاخۀ
درختان را به نشستن پرنده بر روی شاخه درخت تشبیه کرده است؛ پرندهای که هیچگونه بهره-
ای از سرسبزی این درختان نمیبرد و حتی باعث نابودی درختان میگردد.
مقایسه تصاویر شعری وحید قزوینی و فردوسی
وحید قزوینی در قافیههای شعر خود نیز نوآوری و ابتکار خاصی ندارد .برخی از قافیههای
شعرهایش را واژههای نظامی یا واژههای مربوط به جبهه و جنگ تشکیل میدهند .قافیههای
پیکار و رگبار ،شمشیر و تیر ،شهادت و شجاعت و خون و شبیه خون از این نوع قافیههاست.
در اشعارش کمتر بیتی پیدا میشود که از ترکیبهای تصویرساز خالی باشد .شایان ذکر اینکه
عناصر تصویرساز در شعر قزوینی بیشتر مربوط به واژهها و اصطالحات جنگی و طبیعت است.
به طورکلی زبان وحید قزوینی در بازتاب حادثهها از یکسو و از سوی دیگر ،تصویرهای
شاعرانهای که او ارائه میدهد ،جریان شعر او را صرفاً به جریانی سوق داده است که
جنگافزارها را فقط با اغراق فراوان ،بازتاب داده است.
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در ادامه سبک شعر وحید در سه سط زبانی ،بالغی و فکری مورد بررسی قرارگرفته است:
سط زبانی شعر وحید در حوزۀ زبانی یعنی واژگان و ساختار دستوری با دیگر شاعران
روزگار صفوی تفاوت چندان آشکاری ندارد.
موسیقی
وحید در این اثر خود در زمینۀ موسیقی ابتکار چندانی ندارد و کالً کمتر به موسیقی کالم
توجّه داشته ،بدین ترتیب مثنوی آالت جنگ ،آهنگ گوشنوازی ندارد.
قافیه و ردیف
قافیههای شعر وحید بیشتر قافیههای اسمی خوشآهنگ است ،همچـون :جـان ،جهـان،
عدم ،قدم و ...که موسیقی کناری کالمش را آهنگین ساخته است و کمتر از آن قافیههای فعلی
مانند :غلطید ،شنود ،شود ،دانند ،بست و ...استفاده میکند .در این میان قافیههای سـخت و
سـنگینی نیز دیده میشود که بسامد باالیی ندارند :فیاض ،مقراض ،مرآت ،کلفت و ...هرچند در
مثنوی ،تکرار قافیهها اشکالی ندارد؛ اما وحید از بعضی از قافیهها بیشتر و بهصورت چشمگیر
استفاده کرده است ،مانند :نگاه ،راه ،آب ،اسباب ،در ،سنگ ،رنگ و غیره.
سطح بالغی
بررسی شعر وحید نشان میدهد که او فنون بالغی را بهخوبی میشناخته و به فراوانی از
آنها بهره گرفته است و شعر خویش را رنگ هنری برجستهای داده است .انواع صورخیال مانند
تشبیه ،تمثیل ،استعاره ،کنایه و انواع آرایههای بدیعی به ویژه آرایههای معنوی مانند ،پارادوکس،
حسن تعلیل و اغراق در شعر او به خوبی به کار رفتهاند ،مضمونآفرینی نیز که از شیوههای
رایج سبک هندی است ،در شعر او بسامد باالیی دارد و با نازكخیالی ،مضامین زیبای بسیاری
پرداخته است .از دیگر ویژگیهای بالغی شعر او به ویژه هنگام توصیف ،اطناب است.
اطنابهایی که گاه از ردیف کردن چندین تشبیه و تمثیل به تطویل کشیده میشود.
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اغراق در مثنوی آالت جنگ
در مثنوی آالت جنگ نیز ،اغراق یا مبالغه که همزاد حماسه و یکی از نیرومندترین عناصر
القا ،در اسلوب بیان هنری در انواع ادبی است ،در متون حماسی یکی از ویژگیهای مهم سبکی
به شمار میرود .بزرگنمایی معانی کوچک یا کوچک نمایی معانی بزرگ یا ممکن شدن امری
محال و ممتنع ،موجب میشود عاملی قوی در شورانگیزی و خیالانگیزی شعر محسوب شده،
سبب تأثیربخشی زیاد سخن در خواننده یا شنونده شود؛ همچنان که نظامی عروضی گوید:
«شاعری ،صناعتی است که شاعر بدان صناعت ...معنی خُرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را
خُرد و نیکو را در خلعت زشت بازنماید و زشت را در صورت نیکو جلوه دهد( ».نظامی
عروضی)21 :1818 ،
کاربرد آالت جنگی با اغراق ،به حماسیتر شدن تصاویر میافزاید .گاهی وحید قزوینی با
استفاده از این ابزار ،تصویر را در خدمت موضوع حماسی و باورهای فرهنگی خود قرار می-
دهند .در ابیات زیر ،نمونههایی از این نوع دیده میشود:
کسی کش بود چـون غضنــفر غــالم
زنــد طبــل نصــرت ســپهرش بــه نــام
(قزوینی)811 :
با توجّه به مطالب گفتهشده ،میتوان گفت که «در یک اثر حماسی ،آالت جنگ ،زمانی از
تأثیربخشی بیشتر کالم برخوردار است که شاعر در سرودن آن ،افزون بر وزن و موسیقی بیرونی
و کناری ،به میزان ارتباط لفظ و معنی ،تصویرسازی واژگانی ،موسیقی درونی ،تناسب تصاویر با
موضوع ،میزان قدرت القایی تصاویر ،برقراری ارتباط میان متن با متون ادبی پیشین و معاصر و
همچنین به فرهنگ حاکم بر جامعه نیز توجّه کند( ».صفا)211 :1831 ،
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نتیجه
در این پژوهش ابزارهای جنگ در شاهنامه و مثنوی آالت جنگ قزوینی مقایسه و بررسی
شد که نتایج به دست
آمده به شرح زیر است:
ـ بهطورکلی 21جنگافزار در منظومههای حماسی یاد شده بهکار رفته است .در شاهنامه از
 18جنگافزار و در مثنوی آالت جنگ 3جنگافزار بهکاررفته است.
ـ پس از بررسی تعداد ابزارهای مشترك بهکار رفته در این دو حماسه ،مشخّص گردید که
ابزار شمشیر بیشترین کاربرد و دشنه ،کمترین کاربرد را داشته است.
ـ بیشترین تعداد جنگافزار در شاهنامه و کمترین تعداد در مثنوی آالت جنگ مشاهده شد؛
به نظر نگارنده مثنوی آالت جنگ به دلیل حجم کم و تعداد کم ابیات ،کمترین تعداد ابزار را
داشته است.
ـ تنوّع ابزار رزم در شاهنامه بیش از مثنوی آالت جنگ میباشد.
ـ ابزارهای رزمی همچون گرز ،تیغ ،کمان ،شمشیر ،نیزه و دشنه در هر دو منظومه بهطور
مشترك بهکار رفته است و ابزارهای جنگی جدید همچون تفنگ ،شش پر و تبرزین در مثنوی
آالت جنگ بهکار رفته است.
ـ جنگافزارهایی همچون خشت ،برگستوان ،زوبین ،درفش ،خدنگ ،خنجر و کمند تنها در
شاهنامه کاربرد داشتهاند.
ـ در هر دو منظومه ،هر دو شاعر با بهرهگیری از صور خیال و تصویرسازی ،دست به
آفرینش ادبی زدهاند و آرایۀ اغراق و تشبیه بیشترین کاربرد را داشته است.
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Abstract
Among the literary works of the poets of the world, we come across poems
which are called literary masterpieces of the world. Ferdowsi Shahnameh is one of
them. One of these topics, in which the important parts of this great book have a
significant presence due to its epic nature, is the mirrors, techniques and tools of
warfare, about which no research has been done so far. Combat tools play an
important role in the creation of artistic images, as they have been used throughout
the Shahnameh, both in describing battle and battle scenes and in describing feast
scenes. Masnavi "Tools of War", the work of Vahid Qazvini, is one of the poets of
the 11th and 12th centuries AH, which has eight hundred verses and is written to
describe the tools of war. This research seeks to compare the Shahnameh and
Masnavi of Mirza Mohammad Taher Vahid Qazvini's war instruments in a
descriptive-comparative manner. The results indicate that there is a significant
difference between the creation of imagery and tool warfare in the heroic part of
Ferdowsi Shahnameh and Masnavi descriptions of Mirza Taher Qazvini's war tools.
Since no research has been done on this Masnavi so far, the author intends to
introduce this poet and study this work and compare it with Ferdowsi's Shahnameh
and identify their similarities and differences and the extent and how this poet is
influenced in describing the war of tools from Shahnameh. Express Ferdowsi .
Keywords: Masnavi of war tools, comparative literature, Ferdowsi Shahnameh,
software war.
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