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چکیده
تاریخ بیهقی عموماً به مثابۀ یک اثر صرفاً ادبی مورد خوانش قرار گرفته و این نوع خووانش
به نادیده گرفته شدن بخشی از ارزشهای آن انجامیده است .در این پژوهش ،نمود مسوال
مرتبط با جنگ و نظامیگری در تاریخ بیهقی بررسی شده است .مدعای اصویی نگارنودگان
در پژوهش حاضر این است که کتاب تاریخ بیهقی آیینۀ تمامنمای جنگ و نظوامیگوری در
دورۀ غزنوی است و ابوالفض بیهقی یک تاریخنویس صِرف نبوده؛ بیکه آگواهی کوامیی از
عیم نظامیگری داشته است .تاریخ بیهقی از حیث توجه به جزلیات جنگ و مسال نظوامی
در میان سایر کتابهای تاریخی کالسیک نیز از جایگاهی ممتاز برخوردار است و یکوی از
مهمترین دالی این دقت در جزلیات ،تأثیرپذیری بیهقی از شاهنامۀ فردوسی است .در ایون
پژوهش نشان دادهایم که اندک بخشهای باقیمانده از این کتاب ،در نمایانسوازی ماهیوت
دقیق سپاهیگری در دورۀ غزنوی اهمیت بسیار دارد .به این منظور ،ارکان سپاه غزنوی را با
توجه به شواهد متنی تاریخ بیهقی تبیین کردهایم و بخشهای مهوم سوپاه غزنووی را موورد
واکاوی قرار دادهایم .هنگام مطالعۀ تاریخ بیهقی ،گاه به اصطالحات نظامی برمیخوریم کوه
برای فهم کام متن باید درک و دریافت دقیقی از آنها داشته باشیم .هدف عمدۀ دیگور در
این مقاله ،روشن سازی و توضیح مسال نظامی به کار رفته در متن ،به منظور فهم بهتور آن
است.
کییدواژهها :تاریخ بیهقی ،جنگ ،اصطالحات نظامی ،غزنویان ،سیطان مسعود.
 -1مقدمه

تاریخ بیهقی به عنوان یکوی از امههوات متوون منثوور فارسوی ،از کتوابهوایی اسوت کوه از دیربواز
مورد توجه و اقبال ادبدوسوتان قورار گرفتوه اسوت .شوهرت و آوازۀ ایون کتواب بوه عنووان یکوی از
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معیارهای نثر فارسی ،باعوث شوده اسوت کوه اکثور پژوهشوگران ،صورفاً بوه جنبوههوای ادبوی ،هنوری
و زیبوواییشووناختی آن توجووه کننوود .از ایوون رو بسوویاری از زوایووای عیمووی ایوون کتوواب و دانووشهووای
گستردۀ ابوالفض بیهقی مورد غفیوت واقوش شوده اسوت .در حوالی کوه در ایون اثور گورانمایوه موی-
ت ووان سوویمای زنوودگی مووردم در دورۀ غزنوووی و آداب و رسوووم مختیووش ایشووان را مشوواهده کوورد.
از سووویی کتوواب توواریخ بیهقووی را موویتوووان لی و کتوور دربوواری  -کووه بیووانگر اوضوواع دربارهووای
پادشوواهی هسووتند -دسووتهبنوودی کوورد و بووه کمووک آن ،ازالعووات ارزشوومندی راجووش بووه حکومووت

غزنوی به دست آورد .یکی از مسوال مهوم دربوار غزنووی کوه در جوایجوای کتواب تواریخ بیهقوی
با آن روبهرو میشوویم جنوگ هوا و مسوال نظوامی اسوت .کیفیوت بیوان مسوال مورتبط بوا جنوگ و
نظامیگری در این کتاب به حودی اسوت کوه مویتووان بوه کموک آن ازالعوات جوامش و کوامیی در
ارتباط با سپاه غزنوی به دست آورد.
در دورۀ سووامانی و سووپس ع وور پادشوواهی غزنویووان ،توواریخنویسووی رواف فراوانووی یافووت و
سووپس از اواخوور قوورن  7بووه بعوود ،توواریخنویسووی بووه یکووی از سوونتهووای مهووم دربووار پادشوواهی
حکومووتهووای مختیووش تبوودی شوود (شمیسووا .)259 :1991 ،یکووی از مهوومتوورین ویووایش توواریخ-
نویسووان ،بیووان احوووال پادشوواهان و اعمووال صووورت گرفتوه توسووط آنهووا از قبیو جشوونهووا ،اعیوواد،
مجووالس بووار عووام و خووا

و جنووگهووا بوووده اسووت .اهمیووت کشورگشووایی و جنووگ در نظوور

پادشاهان ،عوامیی بووده اسوت بورای ایون کوه تواریخنویسوان توجوه خاصوی را بوه جنوگ و مسوال
نظووامی مبووذول کننوود و درواقووش نموویتوووان کتوواب توواریخیای را یافووت کووه در آن از جنووگ و
کشورگشایی سخن نرفته باشد.
 -2-1پیشینۀ پژوهش

در مووورد اصووول نظووامیگووری دورۀ غزنوووی ،تنهووا پووژوهش مسووتق عیموویِ صووورتگرفتووه،
مقالهای اسوت از دکتور اسوماعی حسونزاده کوه تتوت عنووان «سواختار و عمیکورد سوپاه غزنویوان»
در سال  1935و در پژوهشنامۀ عیووم انسوانی منتشور شوده اسوت .نگارنودۀ ایون مقالوه فور

را بور

وجود تناقضات ساختاری در سوپاه غزنووی نهواده و بوا اسوتناد بوه شوواهد متنوی از متوونی هم وون
توواریخ گردیووزی و توواریخ بیهقووی ،جنبووههووای مختیووش تعارضووات و تناقضووات سووپاه غزنوووی را
تبیووین و بررسووی کوورده اسووت .تعارضووات تبیووینشووده توسووط نویسووندۀ متتوورم شووام تعووار
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در ترکیوور جمعیتووی سووپاه اسووت .نویسوونده در پایووان بووه ایوون نتیجووه

رسویده اسووت کووه عیوویرغووم تووالش مسووعود غزنووی بوورای رفووش تعارضووات سوواختاری سووپاه ،ایوون
تعارضات از بین نرفت و همین عام  ،باعث شکست سپاه غزنوی در جنگ دندانقان شد.
 -3-1سؤاالت پژوهش

 -1بیان مسال نظامی و جنگی در کتاب تاریخ بیهقی چه تفاوتی با سایر کتر تاریخی
دارد؟
 -2تأثیرپذیری از شاهنامۀ فردوسی چه تأثیری بر ایجاد لتن حماسی بیهقی گذاشته
است؟
 -3چه اصطالحات خاصی در باب جنگ و مسال نظامی در کتاب تاریخ بیهقی مطرح
شده است؟
 -4سالحها و ادوات جنگ در دورۀ غزنوی چه ویژگیهایی داشتهاند و نیروهای نظامی
چگونه و بر چه اساسی رتبهبندی میشدهاند؟
 -5بیهقی اصول اساسی جنگ در دورۀ غزنوی را با چه کیفیتی در کتاب خود بیان کرده
است؟
 -4-1روش تحقیق

در ایوون مقالووه بوورای پاسووخ بووه سوؤاالتی کووه در بوواال مطوورح شوود ،ابتوودا توواریخ بیهقووی از حیووث
توجه به نظوامیگوری بوا چنود اثور مهوم تواریخی مقایسوه شوده اسوت .در بخوش بعود تأثیرپوذیری
بیهقووی در توصوویفات جنووگ و نظووامیگووری از فردوسووی بررسووی و تبیووین شووده اسووت .سووپس
وضعیت کیوی سوپاه غزنووی بور اسواس آن وه در تواریخ بیهقوی مطورح شوده ،موورد بررسوی قورار
گرفته و ارکان سپاه بور اسواس ایون کتواب دسوتهبنودی شوده اسوت .در بخوش بعود ،انوواع سوالح-
های به کار رفته در کتواب ،معرفوی و نکوات موبهم آن واکواوی شوده و هم نوین شویوههوا و آیوین-
های جنگ در دورۀ غزنووی ،بوا توجوه بوه آن وه بیهقوی در کتواب خوویش آورده ،تبیوین و بررسوی
شوده اسوت  .در بخوش آخور نیوز بوه منظوور فهوم دقیوق و جوامش مخازبوان ،پراکنودگی جنوگهووای
مهووم صووورت گرفتووه در سووالهووای  121تووا  192بووه همووراه نووواحی وقوووع جنووگهووا بووه ت ووویر
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درآمووده اسووت .اسوواس کووار در ایوون پووژوهش ،ت ووتیح جدیوود توواریخ بیهقووی بووه کوشووش دکتوور
متمدجعفر یاحقی و آقای مهدی سیدی است.
 -5-1اهمیت پژوهش

رویکوورد مقالووۀ حاضوور ،بررسووی اصووول سووپاه و نظووامیگووری در کتوواب ارزشوومند توواریخ بیهقووی
اسووت؛ از ایوون جهووت کووه ای ون کتوواب عووالوه بوور جنبووههووای زیبوواییشووناختی و ادبووی ،دربردارنوودۀ
اصووطالحات عیوووم نظووامی دورۀ غزنوووی اسووت و بررسووی ایوون اصووطالحات در ایوون کتوواب ،بووه
خوانشی بهتر و درکی صتیحتر از متن میانجامد.
-2بحث
 -1-2نگاهی اجمالی به کیفیت بیان مسائل نظامی در تاریخ بیهقی و مقایسۀ آن با چند کتاب تاریخی

با مقایسۀ کتور برجسوتۀ تواریخی دورۀ غزنووی و حتوی دورههوای بعود از آن ،بوه یوک تفواوت
معنوادار در بیوان مسوال جنگوی و نظوامی برمویخووریم؛ بوه ایون معنوا کوه از حیوث بیوان جزلیوات
نظامیگری ،جنگافزارها و شیوههوای مختیوش جنوگ ،تواریخ بیهقوی در یوکسوو قورار مویگیورد و
سایر کتر تاریخی در سوی دیگور .بیهقوی جنوگهوا را در کتواب خوود بوهتف وی و بوا دقوت تموام
توصیش میکنود ،ارکوان سوپاه را معرفوی مویکنود و از سوالحهوای اسوتفاده شوده در جنوگهوا نوام
میبرد؛ بهگونهای که خوانندۀ تواریخ بیهقوی در صوورت آشونایی بوا اصوطالحات فنوی بوه کوار رفتوه
در کتاب ،مویتوانود جنوگهوا را در لهون خوود ت ویرسوازی کنود .عوالوه بور توضویتات دقیوق و
جزلینگرانۀ جنوگ و نظوامیگوری ،بیهقوی در ابتودای مجیود ششوم تواریخ بیهقوی ،ف ویی در موورد
قوای سهگانۀ بدن انسان نگاشته اسوت .ایون سوه قووه خورد ،سوخن و خشوم هسوتند .اهمیوت سوپاه
و مسال نظامی و جنگی در اندیشوۀ بیهقوی بوه حودی اسوت کوه او در جوایی قووۀ خشوم انسوان را
به لشکر پادشاه تشبیه میکند« :پوس خشوم لشوکر ایون پادشواه اسوت کوه بِدیشوان خیو هوا دریابود
و ثغور را اسوتوار کنود و دشومنان را بِرمانود و رعیوت را نگواه دارد .بایود کوه لشوکر سواخته باشود و
با ساختگی او را فرمان بردار» (بیهقی.)92 :1933 ،
نویسووندگان دیگوور آثووار برجسووتۀ توواریخی -بووه اسووتثنای مووواردی هم ووون توواریخ جهانگشووا-1
توجووه دقیووق و موشووکافانه بووه مسووال نظووامی مبووذول نداشووتهانوود .توواریخ گردیووزی اثووری توواریخی
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است که در سال  112یا  119نگاشوته شوده و از نظور زموانی ،بوه تواریخ بیهقوی بسویار شوبیه اسوت.
بخشهای مربووط بوه حاکمیوت مسوعود غزنووی در تواریخ گردیوزی نیوز موجوود اسوت و روایوت
جنگهوایی کوه دو تواریخنوویس بوه آنهوا اشواره کوردهانود بوه هوی وجوه ارزش یکسوانی ندارنود.
گردیزی در بیوان جنوگهوا مسوال جزلوی را بیوان نکورده و بور خوالف بیهقوی ازالعوات دقیقوی را
در اختیووار مخازوور قوورار نووداده اسووت .بوه عنوووان مثووال ،گردیووزی فووتح قیعووۀ هانسووی توسووط امیوور
مسووعود را چنووین توصوویش کوورده اسووت« :لشووکر گوورد آن قیعووه را بگرفتنوود و حوورب بپیوسووتند ...و
چووون شووش روز حوورب کردنوود ،یووک بوواره ح ووار بیفگندنوود و ح ووار عووورت شوود و انوودر
اوفتادنوود ،لشووکر اسووالم ح ووار را غووارت کردنوود و مووال بسوویار غنیمووت یافتنوود و بووردۀ بسوویار
گرفتنوود» (گردیووزی ،)192 :1999 ،و یووا در توصوویش فووتح باشووکوه سووومنات توسووط امیوور متمووود،
تنها در چند سطر چنوین نوشوته اسوت « :و چوون لشوکر اسوالم نزدیوک شوهر آمدنود ،موردم شوهر را
در ح ار گرفتند و بوه حورب پ یوسوتند ،و بسوی روزگوار نشود کوه ح وار بگشوادند و لشوکر امیور
متمود اندر اوفتادند و کشتنی کردند هرچه منکرتر و بسیار کفار کشته شدند» (همان.)112 :

توواریخ سیسووتان نیووز از جهوواتی بووا توواریخ بیهقووی قابو مقایسووه اسووت .بهووار در ت ووتیح توواریخ
سیسووتان ،بخووش اول آن را متعیووق بووه قوورن  5و از حیووث سووبک نگووارش ،آن را هوومپایووۀ توواریخ
بیهقووی و توواریخ گردیووزی دانسووته اسووت (توواریخ سیسووتان :1939 ،مقدمووۀ م ووتح .)29 ،مؤلووش

نامعیوم این کتاب بارها از جنگهوای امیوران سوامانی سوخن گفتوه اسوت .مویتووان تواریخ سیسوتان
را از حیووث دقووت و جزلووینگووری بووه توواریخ بیهقووی شووبیه دانسووت ،امووا ازالعووات ایوون کتوواب در
حوزۀ مسوال جنگوی و نظوامی مشوابه تواریخ گردیوزی اسوت و جزلیوات مسوال نظوامی و جنگوی
در آن دیده نمیشود .بوه عنووان مثوال ،نویسوندۀ کتواب در لکور حوواد سوال  922موینویسود...« :
دو هزار مورد جموش شوده ...آمدنود بوه حورب امیور بوالفضو  ،بو امیور بوالفضو

از داشون برفوت و

عیوواران شووهر و سوورهنگان و شووتنگان ،و آنجووا حوورب کردنوود و ایشووان غیبووه کردنوود و بسوویار
سوواالران ایشووان را بگرفووت» (همووان ،)991 :و یووا در توصوویش یکووی از جنووگهووای امیوور متمووود
ال مووجز ،اتفاقوات را شورح داده اسوت« :لشوکر پیراموون شوهر فورا گرفووت
غزنووی در عبواراتی کوام ً
و بووه درهووای شارسووتان جنووگ آغوواز کردنوود و هوور روز بوودو وقووت حوورب بووود؛ و ایوون در بنوودان
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موودت هشووت موواه بمانوود ،و قوورب پان وود موورد فوورو شوود و تمامووت غیوات تیووش گشووت ،و اَنعووام
تاراف شد» (همان.)111 :
تاریخ گزیده نیز به این دلیو کوه از نظور زموان نگوارش بوا تواریخ بیهقوی بسویار متفواوت اسوت
و در عین حال یکی از مهمترین کتور تواریخی قورن هشوتم بوه شومار مویآیود ،بوه جهوت بررسوی
سوویر تطووور توصوویفات نظووامی گزینووۀ مناسووبی بوورای مقایسووه بووا توواریخ بیهقووی اسووت .حموودا
مسووتوفی در سووال  791تووألیش ایوون کتوواب را بووه پایووان بوورده اسووت .توضوویتات مسووتوفی نیووز در
حوزۀ مسال نظامی بسویار مخت ور اسوت .بوه عنووان مثوال ،مسوتوفی یکوی از جنوگهوای متموود
غزنوی را اینگونه توصویش کورده اسوت« :جنوگ کردنود .صواحر فواردین ح واری شود .سویطان
به قوت فویالن دیووار قیعوه را خوراب کورد و قیعوه مسوخر گردانیود» (مسوتوفی ،)999 :1991 ،و یوا
در شرح جنگ بهرام شاه غزنووی بوا یکوی از سوران غوریوان چنوین نوشوته اسوت« :در آخور دولوت
او عالءالوودین حسووین بوون حسووین غوووری بوور او خووروف کوورد .بهوورام شوواه منهووزم بووه هنوود رفووت.
عالءالوودین حسووین ،بوورادر خووود را ،سوویشالوودین سووام ،در غووزنین پادشوواهی داد و خووود بووه هووری
رفووت .بهوورام شوواه مراجعووت کوورد و بووا سوویشالدولووه سووام جنووگ کوورد .سووام منهووزم شوود» (همووان:
.)111
 -2-2تأثیرپذیری بیهقی در توصیفات نظامی از شاهنامه

با توجه به این که در سوایر کتور تواریخی هومع ور تواریخ بیهقوی و پوس از آن – بوه اسوتثنای
تاریخ جهانگشوا کوه در توأثیر شواهنامه در آن مشوهود اسوت -بوه جنوگهوا و مسوال نظوامی در آن
حد که وقایش تاریخی را توصیش کند اشواره شوده اسوت ،شواید بتووان دلیو عالقوۀ بیهقوی بوه لکور
جزلیات جنوگ و توصویش دقیوق لشکرکشویهوا را بوه تأثیرپوذیری او از شواهنامۀ فردوسوی مورتبط
دانسووت .عیوویرغووم ایوون کووه توواریخ بیهقووی یووک کتوواب توواریخی اسووت ،لتوون نویسووندۀ آن لتنووی
حماسی است .یاحقی بوا بیوان ایون کوه هودف مشوترک بیهقوی و فردوسوی بیاان تااریخ اماسای
ایران بوده است ،مینویسد:
«آن ووه فردوسووی و بیهقووی را از یووک زوورف و شوواهنامه و توواریخ بیهقووی را از زوورف دیگوور بووه
هم نزدیک مویکنود ،غور

اصویی پدیدآورنودگان آنهاسوت کوه هور یوک بوه نووعی و بوه زبوانی

خواستهانود اوف و حضوی

تواریخ باشوکوه و حماسوی ایوران را روایوت کننود؛ منتهوا یکوی در ایون
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کووار گذشووتههووای دور را برگزیووده اسووت و دیگووری روزگووار نزدیووک را ،و هوور دو هووم نیووک از
عهده برآمدهاند؛ توا آنجوا کوه مویتووان تواریخ بیهقوی را اداموۀ روایوت شواهنامه ...دانسوت» (بیهقوی،
 :1933مقدمۀ م تح.)29 ،
به نظور مویرسود یکوی از وجووه تأثیرپوذیری بیهقوی از فردوسوی – عوالوه بور تبیوین حماسوی
توواریخ -وامگیووری او از لتوون حماسووی فردوسووی و توجووه بووه جنووگهووا و لشکرکشوویهووا بوووده
اسووت .در شوواهنامه  -و بووه زووور کیووی متووون حماسووی -پهیوانووان و شوواهان و جنووگهووا و
لشکرکشوویهووای ایشووان مهوومتوورین عوام و پوویشبوورد روایووتهووا هسووتند .در توواریخ بیهقووی نیووز
شخ یتهوای برجسوتهای هم وو ن بون ور مشوکان و امیرمسوعود ،اعموال و کردارشوان عمومو ًا بوا
موفقیووت همووراه اسووت و از ایوون جهووت بووا شخ وویتهووای افسووانهای شوواهنامه هم ووون رسووتم و
کیکاووس (با این وجوه مشوابهت کوه بون ور اگرچوه عهودهدار دیووان رسوالت اسوت ،اموا در اموور
مهم بوه شواه مشوورت مویدهود و رسوتم نیوز نقوش شوبه وزیور کیکواووس را ایفوا مویکنود) قابو
قیاسند.
از سویی می تووان شوباهت معنواداری را میوان بعضوی از توصویفات بیهقوی در بیوان جنوگهوا بوا
برخووی ت ووویرپردازیهووای فردوسووی مشوواهده کوورد .بووه عنوووان مثووال توصوویش فردوسووی از نبوورد
کوویخسوورو و افراسوویاب بووا توصوویش بیهقووی از نبوورد امیوور مسووعود بووا غوریووان بووه شووک معنوواداری
مشابه است.
توصیش فردوسی از نبرد کیخسرو و افراسیاب:
بیامد بگردید گوووووووورد ح ووار

نگه کرد تا چون کند کووووارزار...

به لشکر بفرمود پس شوووووووهریار

یکی کنده کردن به گرد ح ووار...

دو نیزه به باال یکی کنده کووووووورد

سپه را به گردش پراکنده کووورد...

دو صد ساخت عراده از هووور دری

دو صد منجنیق از پسش لشکری...

به یک سو بر از منووجنیق و ز توویر

رخ سرکشان گشته هم ون زریر

به زیر اندرون آتش و نفت و چوب

زبر سو به گرز گران دار و کوب
(فردوسی ،1939 ،ف.)255-252 :1
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توصیش بیهقی از نبرد امیر مسعود با غوریان:
ح وواری یافتنوود سووخت ح ووین چنووان کووه گفتنوود در همووۀ غووور متکوومتوور از آن ح وواری
نیسووت  ...امیوور برنشسووت و  ...منجنیووقهووا بوور کووار کوورد و سوونگ روان کردنوود و سووم گرفتنوود از
زیر دو برف که برابر امیر بود و غوریوان جنگوی پیوسوتند بور بورفهوا و بوارههوا کوه از آن سوختتور
نباشوود  ...و وقووت نموواز پیشووین ،دیوووار بووزر از سوونگ منجنیووق بیفتوواد و گوورد و خوواک و دود و
آتش برآمد و ح ار رخنه شد( »...بیهقی.)119-113 :1933 ،
 -3-2سیمای سپاه غزنوی از نگاه بیهقی

آن ووه در توواریخ بیهقووی راجووش بووه ترتیوور سووپاه و نظووم آن موویبینوویم ،در ابتوودای اموور بسوویار
باشووکوه اسووت .سووپاهی کووه در دورۀ امیوور متمووود و بووا اتکووا بووه نیووروی سووامانیان بووه قوودرت و
شووکوفایی رسوویده بووود ،پووس از موور او در اختیووار فرزنوودش ،سوویطان مسووعود قوورار گرفووت و بووه
ایوون ترتیوور ،پادشوواه جوووان در ابتوودای رسوویدن بووه پادشوواهی از جهووت تجهیووز و تقویووت آن
نگرانوویای نداشووت .چنووان کووه در ابتوودای کتوواب در حووالی کووه امیوور مسووعود در ری حضووور دارد،
بیهقی سپاه سیطان مسعود را شوکوهمندانه توصویش مویکنود« :امیور رضوی ا عنوه فرمووده بوود توا
کوکبه و تکیفی سواخته بودنود سوخت عظویم و بسویار غوالم بور در خیموه ایسوتاده و سووار و پیوادۀ
بسیار در صترا در سالح غرق» (همان.)19 :
ب وهتوودری و ب وه دلی و خودکووامگیهووای مسووعود و هم نووین توزئووههووا و سووخنچینوویهووای
ازرافیوان ،تنوی چنود از فرمانودهان و بزرگوان سوپاه ،ماننود حاجور غوازی ،اریوارق ،عیوی قریور و
سباشووی زنوودانی موویشوووند و یووا بووه شووکیی از بووین موویرونوود .از سووویی بیهق وی یکووی از دالی و
تضووعیش سووپاه را بووازپسگیووری صوویههووای امیرمتموود -بوورادر سوویطان مسووعود -لکوور موویکنوود« :و
عنوشهووا و تشوودیدها رفووت و آخوور بسوویار مووال بشکسووت و بووه یووکبووار دلهووا سوورد گشووت و آن
می هوا و هواخوواهیهوا کوه دیوده آموده بوود بنشسوت» (هموان 253 :و  .)259ایون مسوال در کنوار
شکسووتهووای پیوواپی از ترکمانووان باعووث شوود کووه از یووک سووو تعووداد سووپاهیان مسووعود بووه شوودت
کاهش پیدا کند و از سوی دیگر ،ایون شکسوتهوا توأثیر بسویار بودی بور روحیوۀ سوپاه گذاشوت؛ توا
جووایی کووه حتووی بسوویاری از سووپاهیان مسووعود در جنووگ دنوودانقان بووه لشووکر دشوومن پیوسووتند« :بووه
یووک دفعووت سی وود و هفتوواد غووالم بووا عالمووتهووای شوویر بگشووتند و بووه ترکمانووان پیوسووتند و آن
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غالمان کوه از موا گریختوه بودنود بوه روزگوار پوورتگین بیامدنود و یکودیگر را گرفتنود و آواز دادنود
که «:یار ،یار» و حمیه کردند به نیرو ( »...همان.)919 :
با تمام این اوصاف ،همانگونه کوه در ابتودا لکور شود ،آن وه در کتواب تواریخ بیهقوی بوه چشوم
میخوورد ایون اسوت کوه در ارتوش و سوپاه سویطان مسوعود ،شوکوه ،عظموت ،برتوری و بوه زوور
کیی صفاتی کوه بورای یوک سوپاه ،جنبوۀ مثبوت دارنود ،بور ضوعش و سسوتی و صوفات منفوی غیبوه
دارد .شوواه ب وه عنوووان فووردی مقتوودر ،توودبیر امووور را بووه دسووت دارد و بیهقووی نیووز در جووای جووای
کتوواب ،او را موویسووتاید .بوهعنوووان مثووال در موودح توانووایی و قوودرت او در رام کووردن غوریووان مووی-
نویسوود« :و بووه هووی روزگووار نشووان ن وه دادنوود و نووه در کتوور خواندنوود کووه غوریووان پادشوواهی را
چنووین منقوواد بودنوود کووه او را بودنوود» (همووان )111 :و یووا جووایی دیگوور در وصووش قوودرت و تبتوور
مسعود در شکار شیر ،او را چنین وصوش مویکنود ...« :شویر بوه زانوو افتواد و جوان بوداد ،و همگوان
که حاضر بودند اقرار کردند که در عمر خویش از کسی این یاد ندارند»( 2همان.)119 :
 -4-2دیوان عرض ،ارکان سپاه و مسائل مربوط به آن در تاریخ بیهقی
 -1-4-2ساختار دیوان عرض

سوواختار حکومووت غزنوووی بوور اسوواس وزارت بوووده و وزارتخانووههووا در ایوون حکومووت
«دیوووان» نامیووده موویشوودهانوود .باسووور در مووورد تشووکیالت اداری غزنویووان مووینویسوود« :آن ووه
مسی م است وجوود سوه دیووان ضوروری بوود :یکوی بورای اداره و مالیواتگیوری منوازق ،...دیگوری
بوورای رسوویدگی بووه مناسووبات مکاتبوواتی بووا بخووارا و سووومی بوورای جمووشآوری سووربازان و پرداخووت
مواجوور بووه آنووان» (باسووور  .)11 :1999 ،هوور دیوووان زیوور نظوور «صوواحر دیوووان» (وزیوور) اداره
میشده و البتوه تموام دیووانهوا زیور نظور وزیور بوزر کوه بیهقوی او را «خواجوۀ بوزر » موینامود،
فعالیت میکردهانود« :در رأس تشوکیالت دیووانی ،خواجوۀ بوزر (معوادل نخسوت وزیور یوا صودر
اعظم دوران حاضر) قورار داشوته ،تشوکیالت خواجوۀ بوزر  ،دیووان خواجوه یوا دیووان وزارت نوام
داشته است .دیووان هوای دیگور عهود غزنووی در کنوار دیووان خواجوه دایور بووده( »...انووری:1955 ،
 .)3آن ه مورد نظور و توجوه ماسوت« ،دیووان عور
موویشووده و «عووار

» اسوت کوه در آن اموور نظوامی سوازماندهوی

» آن را اداره موویک ورده اسووت .در بخووشهووای بوواقیمانوودۀ توواریخ بیهقووی ،دو

شخ وویت عهوودهدار دیوووان عوور

موویشوووند .در ابتوودای رسوویدن سوویطان مسووعود بووه پادشوواهی،
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بوسه زوزنی عهدهدار این مسوئولیت مویشوود و پوس از او خواجوه عیوی قریور بوه ایون من ور
دسووت مووییابوود .در دیوووان عوور

اموووری چووون سووان دیوودن سووپاه ،ثبووت تعووداد دقیووق لشووکریان،

پرداخووت خووراف و حقوووق لشووکر ،تووامین آلوقووۀ سووپاه و برنامووهریووزی بوورای جنووگ توودارک دیووده
میشده است.
 -2-4-2ترتیب ارکان سپاه

با دقت در ساختار کتواب تواریخ بیهقوی و اسوتناد بوه سوخن او مویتووان سواختار سوپاه غزنووی
را چنووین تبیووین کوورد :در رأس سووپاه ،شووخش شوواه بووه عنوووان فرمانوودۀ کو حضووور داشووته و البتووه
فقط در شرایط خا

بوده است کوه شواه ،خوود بوه میودان جنوگ وارد مویشوده اسوت؛ چنوان کوه

مووا حضووور سوویطان مسووعود را در مووواردی متوودود در جنووگ حاضوور موویبینوویم :املااه بااه
هندوستان ،رام کاردن غوریاان ،املاه باه مازنادران 3و جنا

دنادانقان .در دیگور مووارد ،شواه

فردی را بهعنوان سپاهسااالر تعیوین مویکورده و هموۀ سوپاهیان مویوش بوه پیوروی از دسوتورات او
بودهاند .سپاهسواالر ،در مووارد مهوم نظوامی و جنگوی ،مهومتورین مشواور شواه بوه شومار مویآموده
است .1بعود از سپاهسواالر« ،سارهنگان» مهومتورین ارکوان سوپاه بوودهانود و «غالماان سارایی» کوه
در مواقش ضروری بوه جنوگ فرسوتاده مویشودهانود و «خیلتاشاان» (نیروهوای مجورب سوواری) در
ردۀ بعدی اهمیت قرار مویگرفتوهانود .باسوور در موورد خییتاشوان موینویسود« :خییتواش من وبی
بووود بووه تعووداد سووربازان صووفی .پان وود خییتوواش زالیووهداران سووپاه را تشووکی موویدادنوود»...
(باسووور  .)111 :1999 ،او در جووایی دیگوور در توضوویح ایوون گووروه مووینویسوود« :ایوون کیمووه بوورای
یووک نوووع خوودمت خووا

و در عووین حووال رتبووه ،اصووطالح بوووده اسووت« .نقیوور خییتاشووان» لکوور

گردیوده ،زموانی کوه قشوون خراسوان ،بوه ق وود آخورین پیکوار بوا سویجوقیان مورو را تورک گفووت،
پیشووقراول آن پنج وود نفوور خییتوواش بوووده اسووت» (باسووور  .)99 :1937 ،گووروه بعوودی از نظوور
اهمیووت در سووپاه« ،یااس سااواره هااا»  -سوووارانی کووه هووی رتبووه و من ووبی در سووپاه نداشووتهانوود-
بودهاند .بیهقوی در مووارد متعوددی بوه نوام آنهوا اشواره مویکنود...« :از آن مون آسوان اسوت کوه بور
جووای دارم و اگوور نوودارمی توواوان توووانمی داد و از آن یووکسووواران و خوورده مووردم دشوووارتر»
(بیهقی )259 :1933 ،و یوا در جوایی دیگور« :سواالران یوکسوواران را ن ویتتهوا کردنود و امیودها
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موویدادنوود» (همووان .)911 :در پووایینتوورین رتبووه نیووز «پیادگااان» قوورار داشووتهانوود کووه افووراد گمنووام و
ناشووناس در ایوون دسووته قوورار موویگرفتووهانوود .گووروه دیگووری از سووپاهیان داوزیوور نیووز در سووپاه
حضور داشتهاند که با نام «اشر» شوناخته مویشودهانود .ایون افوراد یواهراً از نظور رتبوه بوا «پیادگوان»
برابر بودهانود؛ چورا کوه بیهقوی ایون گوروه را بوا افورادی کوه بوه بیگواری گرفتوه مویشودهانود برابور
دانسته است« :و این کوشوک بوه چهوار سوال برآوردنود و بیورونِ موال کوه نفقوات کورد حشورمرد و
بیگاری به اضعاف آن آمد» (همان.)197 :
یکووی از مسووال مهووم سووپاه غزنوووی ،حضووور سووپاهیانی از اقوووام و نژادهووای مختیووش بوووده
است .بهگونهای که در سوپاه غزنویوان ،گوروههوای مختیوش ایرانوی ،عورب ،تورک و هنودی حضوور
داشتهاند .ایون مسوئیه یوک مزیوت بورای سوپاه غزنووی بوه حسواب مویآموده اسوت« :تنووع نوژادی
افووراد نظووام سووبر اسووتتکام دولووت و ثبووات و دوام آن موویگردیوود و ایوون مخ وصواً بوودان جهووت
کووه نژادهووا و قبایو مختیووش ،کووه هریووک از آنهووا دارای مهووارتهووای مخووتش بووه خووود ببودنوود ،
مجال ابراز لیاقت را در صتنۀ مشترک نظام مییافتند( »...باسور  12 :1937 ،و .)19
باید به ایون نکتوه توجوه داشوت کوه افوراد سوپاه در صوورت اثبوات شایسوتگی بوه درجوههوای
باالتر ارتقا مییافتوهانود .خواجوه نظوامالمیوک در سویرالمیووک ،بوه سیسویه مراتبوی بوودن غالموان و
ترفیش درجۀ تدریجی آنها اشاره کرده و این رسم را به دورۀ سامانیان نسبت داده است:
«در روزگوار سووامانیان ایوون ترتیور بوور جووای بوود و بووهتوودری بور انوودازۀ خوودمت و شایسووتگی
غووالم را درجووه موویافزودنوودی .چنووان کووه غالمووی را بخریدنوودی ،یووک سووال او را پیوواده در رکوواب
خدمت فرمودندی ...و آن غوالم را فرموان نبوودی کوه نهوان و آشوکارا در ایون یوک سوال بور اسور
نشیند ...و چون یوک سوال بوا اسور و تازیانوه خودمت کوردی سوال سووم او را قراجووری دادنودی
تووا بوور میووان بسووتی و سووال چهووارم کوویش و قربووان فرمودنوودی تووا بووه وقووت برنشسووتن بربسووتی»...
(نظامالمک.)111 :1999 ،
در هرم زیر ،ترتیر سپاه غزنوی بر اساس درجۀ اهمیت مشخش شده است:
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تصویر  -1هرم سپاه غزنوی بر اساس مطالب تاریخ بیهقی

 -3-4-2اقوق و خوراک سپاه
 -1-3-4-2اقوق سپاه

مت تأمین حقووق سوپاه ،خزانوه بووده و ایون حقووق ،تتوت عنووان «بیساتگانی» بوه لشوکریان
پرداخت میشده اسوت« :و بیسوتگانی نبایود داد توا یوک سوال توا موال بوه خزانوه بازرسود» (بیهقوی،
.)259 :1933
در مورد «بیسوتگانی» نظورات متفواوتی وجوود دارد« :وجوه تسومیۀ آن بوهدرسوتی معیووم نیسوت
و نیز در این که در چه مواقعی پرداخت میشوده اقووال مختیوش اسوت .هور سوه مواه یوک بوار ،هور
بیسوت روز یوک بووار و هور مواه یووک بوار» (انووری .)31 :1955 ،امووا مویتووان بووا اسوتناد بوه کتوواب
مفواتیحالعیووم خووارزمی و شواهد متنوی کتواب توواریخ سیسوتان بوه ماهیوت دقیوق آن دسوت یافووت.
خوووارزمی در ف وو پوونجم از بووابِ چهووارم 5مفوواتیحالعیوووم ،بیسووتگانی را یکووی از سووه اصووطالح
اخت اصووی دیوووان خراسووان برموویشوومارد« :أصوونافُ األرزاق فووی دیوووان ِالخراسووان ث والث ة  .أحوودها
حسووابُ العشوورینی ة و ه ویأ أربع ة أزموواع فووی السةةن » (خوووارزمی1393 ،م .)95 :.قرینووهای کووه ایوون
تعریووش را موجووه و صووتیح جیوووه موویدهوود ،ایوون عبووارت توواریخ سیسووتان اسووت« :و احموود بوون
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اسماعی آنجوا چهاار بیساتگانی سوپاه را داد( »...تواریخ سیسوتان .)299 :1939 ،بوا توجوه بوه حجوم
باالی سوپاهیان و حضوور آنهوا در جنوگهوای پیواپی ،پرداخوت حقووق آنهوا بوه صوورت ف ویی
دور از لهن به نظر نمیرسد.
 -2-3-4-2خوراک سپاه

با توجه به قرینوهای در کتواب تواریخ بیهقوی ،بورمویآیود کوه خووراک سوپاه اغیور از فورآورده-
های گوشتی و هم نوین گنودم بووده « :و توا نمواز پیشوین روزگوار شود توا پون روزه عیوش راسوت
کردنوود ،غالمووان را نووان و گوشووت و اسووبان را کوواه و جووو نبووود» (بیهقووی .)991 :1933 ،در بافووت
زبانی بیهقوی ،بور خوالف زبوان رایو اموروز کوه عیوش بوه گونوهای از گیواه کوه خووراک حیوانوات
است ،ازالق میشوود ،ایون واژه بوه معنوی مطیوق غوذا و آلوقوه بوه کوار رفتوه اسوت« :حوال عیوش
چنان شد که یک روز دیدم ( »...همان).
 -4-4-2سالحهای سپاه و ادوات نظامی

بوویشووک یکووی از مهوومتوورین مسووال در جنووگ و سووپاه ،سووالحهووا و ادوات جنگووی مووورد
استفاده در هور نبورد اسوت .در دورۀ غزنووی ،سوالحهوا بوه دو نووع سوبک و سونگین تقسویم موی-
شدهاند و مهمترین ابزارهوای حمو و نقو سوالحهوا فیو  ،اسور و شوتر بووده اسوت« :بسویاری از
معروفتوورین منووازق پوورورش اسوور در مشوورق سوورزمینهووای اسووالمی ،زیوور نفووول دولووت غزنوووی
درآمووده بووود» (باسووور  .)111 :1999 ،باسووور در ادامووه در مووورد اهمیووت فیو در سووپاه غزنوووی
چنووین توضوویح موویدهوود« :غزنویووان اسووتفاده از فیو را از هنوودیان آموختووه بودنوود .از فی و نووه تنهووا
بوورای مقاصوود تشووریفاتی اسووتفاده موویگردیوود ،بیکووه نیووز بخشووی از مهمتوورین تجهیووزات جنگووی
ارتووش بشوومار موویرفووت» (همووان .)111 :در لی و  ،سووالحهووا و ادوات جنگووی و مکووانهووای مهووم
نگهداری سالح که در تاریخ بیهقی به آنها اشاره شده است ،مورد بررسی قرار گرفته است:
 -1-4-4-2سالح سنگین

این نوع سوالح در جنوگ هوای مهوم کوه دشومن دارای نیوروی نظوامی قدرتمنودی بووده اسوت،
مورد استفاده قرار میگرفته و شام یک سالح اصیی بوده است:
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منجنیق

استفاده از منجنیوق یواهراً در جنوگهوای متودودی صوورت مویگرفتوه ،چنوان کوه در سراسور
توواریخ بیهقووی تنهووا در یکووی از جنووگه وا بووه اسووتفاده از منجنیووق اشوواره شووده و آن ،جنووگ امیوور
مسعود با غوریوان اسوت ...« :بوه تیور غیبوه کردنود غوریوان را ،و سونگ منجنیاق بوا تیور یوار شود و
امیوور عالمووت را موویفرمووود تووا پیشووتر موویبردنوود» (بیهقووی .)113 :1933 ،دلی و اسووتفادۀ متوودود از
منجنیووق را موویتوووان بووه سوونگینی بوویش از حوده ایوون سووالح و هزینووهبأور بووودن سوواخت آن مربوووط
دانست.
 -2-4-4-2سالحهای سَبُس

سالحهای سبکی که سپاه غزنویوان از آنهوا اسوتفاده مویکوردهانود متنووع بووده و بوه گونوههوای
مختیفی تقسیم میشده که بیهقوی در جوای جوای کتواب خوود از آنهوا نوام بورده و بوه آنهوا اشواره
کوورده اسووت .درواقووش ،شمشوویرها ،نیووزههووا و خنجرهووا در اشووکال و انوودازههووای متفوواوتی وجووود
داشووتهانوود و کارکردهووای متنوووعی داشووتهانوود کووه نووام هریووک از آنهووا در توواریخ بیهقووی لکوور شووده
است:
 -1-2-4-4-2مِطرَد

ایوون کیمووه در فرهنووگهووای مختیووش بووه نیاازک کوتاااه ازووالق شووده اسووت و بیهقووی دو بووار در
کتوواب خووود بووه اسووتفاده از آن در سووپاه غزنوووی اشوواره کوورده اسووت...« :و غالمووان سوواخته بووا
عالمووتهووا و مطردهااا( »...همووان .)91 :و در توصوویش کوکبووۀ امیوور مووودود« :چتوور و عالمووتهووای
فراخ و دویست مرد از غالمان سرایی همه با جوشن و مطرد( »...همان.)999 :
 -2-2-4-4-2ناچَخ

نوعی تبور کوه بورای جنوگهوای نفور بوه نفور و رو در رو مناسور بووده اسوت .آن را «سوپاهیان
بر پهیووی زیون اسور بندنود و بعضوی گوینود سونانی اسوت کوه سور آن دو شواخ باشود» (برهوان،
 .)2133 :1992البتووه در توواریخ بیهقووی بووه معنووای اول یعنووی همووان «تبوورزین» بهتوور اسووت .در
فرهنگ نظام بوه هموین معنوا آموده اسوت« :تبورزین کوه قسومی تبور اسوت» (داعوی االسوالم،1913 ،
ف  .)291 :5ناچخ و شمشیر در تاریخ بیهقی غالباً در مالزمت یکدیگر هستند:
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 در توصوویش شووکار شوویر توسووط مسووعود« :غالمووان را فرمووودی تووا درآمدنوودی و بووه شمشاایرو ناچخ پاره پاره کردندی» (بیهقی.)115 :1933 ،
 کشوته شودن قالود مینجووق ... « :قالود بوه میوا ِن سورای رسویده بوود و شمشویر و نواچخ و تبووراندر نهادند و وی را تباه کردند( »...همان.)911 :
 توصیش بون ر مشوکان « :مون بیورون خرگواه بوودم بوا یوارم ،و بوا سوپر و شمشویر و کموان وتیر و ناچخ بودم» (همان.)119 :
ناصوور خسوورو نیوز کووه در قوورن  5و معاصوور بووا بیهقووی موویزیسووته ،در بیتووی از نوواچخ نووام بوورده
است:
بر مکش ناچخ و بر سرت مأگَردانَش

گر نخواهی که رسد بر سر تو ناچخ
(ناصرخسرو)172 :1999 ،

 -3-2-4-4-2دَبّوس

نوعی گورز آهنوی سونگین بووده کوه قابییوت تخریور بواالیی داشوته و بیهقوی دو بوار از آن نوام
برده است:
«خییتوواش موویرفووت تووا بووه در آن خانووه و دبااوس درنهوواد و هوور دو قفو بشکسووت» (بیهقووی،.)119 :1933
«شمشوویر و نوواچخ و دبااوس درنهادنوود و آن سووگ کافرنعمووت را پوواره پوواره کردنوود( »...همووان:.)191
 -4-2-4-4-2فالخن

ابووزار پرتوواب سوونگ بوووده اسووت« :فالخووان ،فیخووم ،فیخمووان ،فیخمووه ،فیموواخن ،پیخووم،
پیخمان .آلت سنگانودازی کوه از رسون دوتواه پشومی یوا ابریشومی سوازند و بودان سونگ اندازنود»
(دهخودا :1919 ،لیو «فالخوون») .در واقوش نوارماننوودی اسووت کووه در وسوط آن سوونگی موویگذارنوود
و دو سر آن را در یوک دسوت موی گیرنود بوه صوورتی کوه یوک سورش در دسوت متکوم اسوت و
سوور دیگوور بووه انگشووت مت و  .چنوود بووار آن را بووهسوورعت موویچرخاننوود و بعوود سووری را کووه بووه
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انگشت وص است یوکدفعوه رهوا مویسوازند .سونگ بوهسورعت بوه سومت هودف پرتواب موی-
شووود« :بانووگ و غریووو برآوردنوود و بووه فالخوون سوونگ موویانداختنوود» (بیهقووی .)117 :1933 ،فالخوون
در عهوود غزنوووی بووا آن ووه امووروز در خراسووان توسووط کودکووان و بوورای شووکار پرنوودگان کوچووک
مورد استفاده قرار میگیرد تفاوت داشته است.
 -3-4-4-2سایر ادوات نظامی و جنگی
 -1-3-4-4-2جنیبت و جمازه

اسوورهووای جنیبووت ،اسوورهووای یوودکی بووودهانوود کووه بوورای افووزایش سوورعت قاصوودان اسووتفاده
میشودهانود و در صوورت خسوتگی اسور اول ،ایون اسورهوا موورد اسوتفاده قورار مویگرفتوهانود:
«تعوداد زیووادی از سووواران دارای دو اسوور بودنوود کوه اسوور دوم تجهیووزات و آلوقووۀ آنووان را حمو
موویکوورد و در صووورت خسووتگیِ اسوور نخسووت ،از اسوور دوم ک وه تووازهنفووس بووود اسووتفاده م وی-
گردید» (باسوور  .)111 :1999 ،در تواریخ بیهقوی افورادی کوه مسوئول اسورهوای یودکی بوودهانود
«جنیبتووی» معرفووی شوودهانوود« :رسووولدار برفووت بووا جنیبتیووان و قووومی انبوووه» (بیهقووی.)233 :1933 ،
جمازه به شتران تنودرو ازوالق موی شوده اسوت .شوتر بوه دلیو اسوتقامت در برابور تشونگی ،مرکبوی
مناسر برای مسوافتهوای زووالنی بوه شومار مویآموده اسوت« :آغازیدنود پنهوان جمهازگوان راسوت
کردن و ستوران قوی جنیبت کردن و از کاال و نقد اندیشه کردن» (همان.)915 :
 -2-3-4-4-2ستام و یراق

پوشووش خووا

و زرهِ اسوورِ شخ وویتهووای مهووم بوووده اسووت« :و امیوور فرمووود تووا خیعتووی

سووخت نیکووو و فوواخر راسووت کردنوود توواش را :کموور زر و کوواله دوشوواخ و اسووتام زر» (همووان:
.)291
 -3-3-4-4-2نیملَن

نیملنگ به نوعی از غالف کموان یوا کمانودان ازوالق مویشوده اسوت .بوا توجوه بوه قرینوهای در
کتوواب ،ب وه نظوور موویرسوود ایوون ابووزار نقووش متافظووت از کمووان را ایفووا موویکوورده و هم نووین در
مجووالس جشوون بوورای تووزلین و تفوواخر اسووتفاده موویشووده اسووت ...« :و بووا هوور غالمووی عمووودی
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بور میوان

بسته و هر غالمی کمانی و سه چوبه تیر در دست» (همان.)233 :
 -4-3-4-4-2کیش

جعبهای مخ و

بووده کوه تیرهوای کموان در آن جاسوازی مویشوده اسوت« :و چنودان جاموه

و زرایووش و زرینووه و سوویمینه و غووالم و کنیووزک و مشووک و کووافور و عنوواب و مرواریوود و
متفوری و قالی و کایش و اصوناف نعموت بوود در ایون هدیوۀ سووری کوه امیور و هموۀ حاضوران
به تعجر بماندند( 9»...همان.)115 :
 -5-3-4-4-2شغا

ایوون کیمووه از واژههووای دو خوانشووی اسووت .یعنووی هووم موویتوووان آن را بووه فووتح شووین (شَووغا)
خواند و هم به ضومه شوین (شُوغا) .ایون واژه دوبوار در تواریخ بیهقوی بوه کوار رفتوه اسوت 7.کوارایی
شغا مانند کیش بووده؛ بوا ایون تفواوت کوه یواهراً فورد جنگوی بورای سوهولت کوار خوود ،آن را بوه
کمرش مویبسوته اسوت« :تورکش و تیوردان را گوینود ،و آن جوایی اسوت کوه تیور در آن نهنود و بور
کمر بندند و به عربی جعبه خوانند» (دهخدا 119 :1919 ،به نق از برهان قازش).
 -6-3-4-4-2عالمت

پرچم سپاه عالمت نامیوده مویشوده اسوت .نمواد پورچم حکوموت غزنووی تصاویر شایر روی
پاارچم بوووده اسووت .رنووگ پوورچم حکومووت غزنوووی سوویاه بوووده اسووت (باسووور .)112 :1999 ،
پرچم و نماد شویر روی آن در جنوگ هوای بوزر کوه تعوداد لشوکریان دو سوپاه ،زیواد بووده اسوت
به شناخت نیروهوای خوودی کموک مویکورده اسوت و بوه ایون ترتیور ،نیروهوا از یکودیگر تموایز
داده مویشودهانوود .بیهقوی دو بوار بووه ایون مسوئیه اشوواره کورده اسوت« :سووه سورهنگ سورایی و سووه
عالمت شویر و زورادهوا بوه رسوم غالموان سورایی و بور اثور ایشوان کووس( »...بیهقوی)271 :1933 ،
و جووایی دیگوور در بیووان خیانووت نیروهووای سوویطان مسووعود در جنووگ دنوودانقان« :بووه یووک دفعووت
سی د و هفتاد غالم با عالمتهای شیر بگشتند و به ترکمانان پیوستند( »...همان.)919 :
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 -4-4-4-2زرادخانه و قلعهبانی

مت نگهوداری سوالحهوا زرادخانوه نوام داشوته اسوت« :چوون بوه چوگوانی رسوید دو سوه روز
مقام بود توا بُنوه و زرادخانوه و پویالن و لشوکر دررسویدند» (هموان .)591 :مویتووان ایون احتموال را
نیز مطرح کرد که درون قیعوه و کوشوک شوهر هوم زرادخانوه وجوود داشوته اسوت؛ چوراکوه هنگوام
فتح هر شهر ،ابتدا به قیعۀ آن شهر حمیوه مویکوردهانود و بوا فوتح قیعوه ،امووال بسویاری غوارت موی
شده و از سوی دیگر با از بین رفوتن آن -کوه نشوانۀ امنیوت شوهر بووده -موردم عوادی نیوز بوهراحتوی
تسییم میشدهاند و شهر بوه ت ورف درمویآموده اسوت .مویتووان چنوین گفوت کوه یکوی از مهوم-
ترین مناصر نظامی «قیعوهبوانی» بووده کوه در دایورۀ اصوطالحات دورۀ غزنووی بوه فوردی کوه ایون
مسووئولیت را بوور عهووده داشووته «کوتوووال» موویگفتووهانوود« :و کوتوووالِ قیعووت را بخوانوود و گفووت کووه:
احتیاط از لونی دیگر باید کرد ،اکنون که لشکر برود» (همان.)9 :
 -5-2شیوههای جن  ،آیینهای نظامی و تدابیر جنگی ذکر شده در تاریخ بیهقی
 -1-5-2شیوههای جن

به صورت کیی در تاریخ بیهقی سه شیوۀ جنگی را شاهد هستیم:
 -1-1-5-2جن های چریکی

این نوع جنوگ معمووالً توسوط سوپاه غزنووی بوه کوار گرفتوه نمویشوده؛ چورا کوه سوپاه مقتودر
غزنوووی از هوور نظوور مجهووز بوووده و دلییووی بوورای حمیووۀ ناگهووانی و چریکووی وجووود نداشووته اسووت.
زمانهوایی کوه در کتواب تواریخ بیهقوی نشوانی از ایون شویوۀ جنگوی مویبینویم ،هنگوامی اسوت کوه
گروهووی از مخالفووان ،در یووک منطقووۀ جغرافیوواییِ کوچووک دسووت بووه تترکوواتی موویزننوود و بووا
تعدادی انودک حمیوهور مویشووند .ایون شویوه البتوه بیشوتر توسوط ترکمانوان بوه کوار مویرفتوه« :و
زغرل سواران نیک اسبه داشوته بوود بور راه؛ چوون شونوده بوود کوه امیور سووی زووس رفوت ،مقورر
گشت که راهها بر وی فرو خواهند گرفت( »...همان.)929 :
 -2-1-5-2محاصره

شوویوهای جنگووی کووه در دورۀ غزنوووی بسوویار شووایش بوووده و بیهقووی نیووز بوهخوووبی کیفیووت آن را
تبیووین کوورده اسووت .ایوون شوویوۀ جنگووی در داسووتان «عیووی قهنوودزی» عیووت اصوویی پیووروزی لشووکر
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سوویطان مسووعود اسووت .چنووان کووه بووایتگین بوورای کسوور ازووالع از سوونگر عیووی قهنوودزی – کووه در
غاری بر فراز یک کوه بوده -به دام مویافتود ،اموا بوا حییوهگوری و تطمیوش او بوه ایون کوه جایگواهی
شایسته در دربوار سویطان مسوعود خواهود یافوت ،قهنودزی را فریور مویدهود« :آن غرچوه را اجو
آمووده بووود؛ بوودان سووخن فریفتووه شوود و برخاسووت تووا فوورود آیوود .قووومش بوودو آویختنوود و از دغو
بترسووانیدند( »...همووان 593 :و  .)599قهنوودزی بووه سووخن بووایتگین اعتموواد کوورده و از ح ووار پووایین
میآید و سپاهیان مسعود او را متاصوره مویکننود...« :غالموان سویطان بویانودازه پوای سووراخ آموده
بودند و در بگشوادند و عیوی را بوایتگین آسوتین گرفتوه فورو رفوت .و فورود رفوتن آن بوود و قیعوت
گرفتن( »...همان.)599 :
 -3-1-5-2جن

مَصاف

جنگی بوده اسوت کوه سوپاهیان دو زورف بوا آرایوش نظوامی کامو و بوا آداب و آیوین خاصوی
به مبارزه مویپرداختوهانود .ایون جنوگ ،میوان دو لشوکر بوزر و دو پادشواه رخ مویداده؛ چنوان کوه
تمووامی جنووگهووایی کووه سوویطان مسووعود خووود در آنهووا شوورکت موویکوورده ،جنا

مصاااف بوووده

اسووت« :جنووگ سووخت شوود از هوور دو روی و موون جنووگ م وواف ،ایوون روز دیوودم در عموور
خویش» (همان.)579 :
مهمترین مسوئیه در جنوگ م واف «تعبیوه» (آرایوش نظوامی) بووده اسوت؛ چنوان کوه بیهقوی در
قضیۀ شکست مسوعود در دنودانقان ،مهومتورین عیوت شکسوت را از بوین رفوتن آرایوش نظوامی بوه
دلی و خیانووت بعضووی از نیروهووا و پیوسووتن بووه سووپاه دشوومن و البتووه عوودم رعایووت اص وول نظووامی
برموویشوومارد« :بگتغوودی و غالمووان در پووره بیابووان موویراندنوود بوور اشووتر و هنوودوان بووه هزیمووت بوور
جانر دیگور و کورد و عورب را کوس نمویدیود و خییتاشوان بور جانور دیگور افتواده و  ...هرکسوی
میگفت :نفسی ،نفسی!» (همان.)951 :
 -2-5-2آیینهای جن

واضح است که جنگهای بوزر و یوا حتوی کوچوک ،بور اسواس قواعود ،تاکتیوکهوا و تودابیر

خاصی انجام میشوده کوه برخوی از ایون اصوول و قواعود -و شواید تموام آنهوا -در تواریخ بیهقوی
نمود یافته است.
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در هر لشوکر ،سوپاه بوه چهوار بخوش تقسویم مویشوده کوه هور یوک از بخوشهوا در موقعیوت
خاصی به کار گرفته میشدهاند و نام خاصی داشتهاند .این چهار بخش عبارتند از:
 -1-2-5-2طلیعه

به افرادی که جیوتر از لشکر بورای شناسوایی دشومن مویرفتوهانود گفتوه مویشوده اسوت« .پواره-
ای از جوویش کووه بوورای آوردن خبوور دشوومن و نگاهووداری لشووکر گماشووته شوووند .پوویشقووراوالن.
مقدم الجیش .قوومی کوه پویش مقدموه باشود .جاسووس .گروهوی کوه پویش فرسوتند توا از دشومن
واقووش شووود» (دهخوودا :1919 ،لی و «زییعووه») .در الرالوود آمووده اسووت« :موون الجوویش :مقدمووه .موون
یرسوو قدامووه لیکشووش اموور عوودو» (مسووعود1939 ،م .)979 :.بیهقووی گویوود« :مثووال داد تووا چهووار
جانور زییعوه برفوت و هور احتیوواط کوه از سواالری بوزر خوانووده آمود و شونوده بوه جووای آورد»
(بیهقی ..)929 :1933 ،کیموۀ زییعوه حودود هجوده بوار در تواریخ بیهقوی بوه کوار رفتوه و موراد از آن
غالب ًا افرادی اسوت قووی و تیزهووش کوه بورای شناسوایی دشومن جیووتر از لشوکر مویرفتنود «هور
دو لشکر را که زییعوه بودنود مودد رسوید توا میوان دو نمواز لشوکر فورود آمود و زالیوش بازگشوتند»
(همان.)923 :
 -2-2-5-2میمنه و میسره

دو سمت سپاه که حمیوه کوردن یوا نکوردن هور یوک ،بوه آرایوش نظوامی دشومن و صوالحدیود
فرمانووده بسووتگی داشووت ،میمنووه و میسووره بوووده اسووت .میمنووه و میسووره در حقیقووت عووالوه بوور
جنگاوری ،وییفوۀ متافظوت از قلاب را نیوز برعهوده داشوتند« :بایود کوه بوه تعبیوه و سواخته رویود؛
تا اگر میمنه و میسره را به مردم حاجت افتد ،میفرستد» (همان.)929 :
 -3-2-5-2قلب

مهوومتوورین بخووش لشووکر کووه از نظوور مکووانی ،در میانووۀ لشووکر قوورار داشووته اسووت .پادشوواه یووا
فرمانده اصویی در ایون قسومت حضوور داشوته و دسوتورات نظوامی از ایون ناحیوه صوادر مویشوده
اسووت .در واقووش سووپاهیان بوورای جیوووگیری از شکسووت ،مویووش بودنوود کووه از قلااب لشووکر
متافظووت کننوود .فرمانووده در مواقووش الزم و ضووروری ،افوورادی از قیوور را بوورای کمووک بووه سووایر
قسمتها موی فرسوتاد و در بعضوی مواقوش نیوز ،افورادی از جنواحین را بورای تقویوت قیور بوه آنجوا
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میبرد .باسور به دسته ای از غالموان بوه نوام غالموان شواهی اشواره کورده کوه وییفوۀ متافظوت از
قیر را بر عهده داشتهانود« :آنوان در نبورد معمووالً کییود قیور لشوکر بودنود .در جوایی کوه سوپاهیان
منظم مقهور دشمن می شودند بورای جبوران شکسوت ،غالموان شواهی را بوه عنووان نیوروی ضوربتی
بووه مقابیووۀ دشوومن موویفرسووتادند» (باسووور  .)111 :1992 ،بیهقووی در بیووان کیفیووت جنووگ
خوارزمشوواه و عیووی تگووین نمونووهای از اهمیووت قیوور لشووکر را بیووان کوورده اسووت« :میمنووۀ عیووی
تگین نمواز پیشوین بور میسورۀ خوارزمشواه برکوفتنود و نیوک بکوشویدند و هزیموت بور خوارزمشواه
افتوواد؛ خوارزمشوواه بانووگ بوورزد و مووددی فرسووتاد از قیوور .ضووبط نتوانسووت کوورد و لشووکر میسووره
برفتند( »...بیهقی.)991 :1933 ،
 -4-2-5-2ساقه

قسوومت انتهووایی لشووکر کووه مت و نگووهداری آلوقووه و س والحهووا و مهمهووات لشووکر بووود ،سوواقه
نامیده میشده است .تموام آن وه در سواقۀ لشوکر وجوود داشوته بوه صوورت عوام ،بُناه نامیوده موی-
شده است « :بوزر غبنوی بوود کوه ایون متموود رایگوانگی از شوما بجسوت ،بواری برویود و از بنوۀ
وی چیووزی برباییوود» (همووان .)973 :ایوون قسوومت لشووکر بوه دلیو تووأمین نیازهووای اساسووی سووپاه ،از
اهمیت بسویاری برخووردار بووده؛ بوه گونوهای کوه تموامی مایتتواف و وسوای کواربردی سوپاه آنجوا
نگهداری مویشوده و در صوورت شکسوت لشوکر ،اگور افوراد حاضور در قسومت سااقه موفوق بوه
خارف کردن بُنه از میدان جنگ نمیشدند ،تمام خزاین لشکر غارت میشد.

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

فرمانووده سووپاه ،عهوودهدار زراحووی نقشووههووای جنگووی بوووده اسووت و بووه هموین دلیو درجنووگ-
هووایی کووه پادشوواه شخ و ً در جنووگ حضووور پیوودا نموویکوورده ،بهتوورین و شایسووتهتوورین افووراد کووه
میووداندیووده و باتجربووه بودنوود بوورای فرمانوودهی انتخوواب موویشوودهانوود .در توواریخ بیهقووی افوورادی
هم ووون بوسووه حموودوی ،حاجوور غووازی ،خواجووه زوواهر و سباشووی را در سِوومأت فرمانوودهی
سپاه میبینیم.
فرمانووده سووپاه در شوورایط خووا

و بترانووی بوورای جیوووگیری از شکسووت ،بووه برقووراری صوویح

اقدام مویکورده و بورای ایون منظوور ،فوردی شایسوته و معتمود و سیاسوتدان را بوه عنووان نماینوده
(رسووول) بووه سووپاه دشوومن موویفرسووتاده اسووت .رسووول مویووش بوووده بووه شووکیی کووه اقتوودار سووپاه
تتتالشعاع قورار نگیورد ،پیموان صویح را منعقود و یوا قورارداد تابعیوت را امضوا کنود؛ چنوان کوه در
جووایی از توواریخ بیهقووی ،موویبینوویم کووه امیرمسووعود ،شخ واً بووا رسووول صووتبت موویکنوود و او را از
اهمیت رسالتش آگاه میسازد« :توو را بوا شوغیی بوزر بانوام بوه ترکسوتان مویفرسوتیم عقود و عهود
را .و چووون از آن فوواری شوووی و بووه درگوواه بووازآیی ،ب وا نواخووت و خیعووت سوووی نیشووابور بووروی»
(همووان .)219 :گوواهی اوقووات نیووز توودابیر فرمانووده سووپاه بووه پیووروزی لشووکر و یووا فوورار از شکسووت
موویانجامیووده اسووت؛ چنووان کووه در جنووگ خوارزمشوواه و عیووی تگووین ،احموود عبدال وومد بووا
تیزهوشی خود ،پیکر بیجوان خوارزمشواه را بور مهود فیو موینشواند و اجوازه نمویدهود کوه سوپاه
دشمن از مور خوارزمشواه مطیوش شوود« :چوون خوارزمشواه فرموان یافوت ،ممکون نشود توابوت و
جووز آن سوواختن کووه خبوور فوواش شوودی .مهوود پیوو راسووت کردنوود و شووبگیر وی را در مهوود
بخوابانیدنوود و خووادمی را بنشوواندند تووا او را نگوواه موویداشووت و گفتنوود :از آن جراحووت نموویتوانوود
نشسووت و در مهوود بوورای آسووانی و آسووودگی موویرود» (همووان .)995 :ایوون کیاسووت و توودبیر احموود
عبدال ومد باعووث موویشووود مور خوارزمشوواه پووس از سووپری کوردن هفووت فرسوونگ و دور شوودن
کام از دشمن آشکار شود و سپاه خوارزمشاه از شکست حتمی نجات یابد.
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 -6-2جن های ذکر شده در تاریخ بیهقی

در مجیوودات بوواقی مانووده از توواریخ بیهقووی کووه حووواد سووالهووای  121تووا  191ق .در آن
روایووت شووده اسووت 19 ،جنووگ مهووم توسووط بیهقووی گووزارش شووده کووه همگووی در دو دسووته قابو
تقسیمبندی هستند:
 -1جنووگهووای سووالهووای  121تووا ابتوودای سووال  129کووه مربوووط بووه جنووگ بووا والیووان
حکومتهای داخیی ایوران اسوت .نتیجوۀ ایون لشکرکشویهوا خواموش شودن فتنوههوای داخیوی
و گسترش مرزهای حکومت غزنوی بوده است.
 -2جنگهای سالهوای  129توا  191کوه معمووالً یوک زورف ایون جنوگهوا لشوکر غزنووی
و زرف دیگر ،ترکمانوان سویجوقی هسوتند .ایون جنوگهوای زووالنیمودت ،بوه تودری باعوث
تضووعیش قوودرت نظووامی غزنویووان شوود و در نهایووت ،بووه شکسووت سووخت آنهووا در نبوورد
دندانقان انجامید.
در جوودول لی و  ،جنووگهووای رخداده در سووالهووای  121تووا  191کووه بیهقووی بووه آنهووا اشوواره
کرده به ترتیر موقعیت زمانی لکر شده است:

جنگ

محل وقوع
جنگ

سال جنگ

نتیجه

لشکر غزنوی با پسر کاکویه

اصفهان و ری

421

پیروزی لشکر غزنوی

امیر مسعود با والی مکران

مکران

422

پیروزی لشکر غزنوی

خوارزمشاه با علی تگین

دبوسی

423

پیمان صلح

طوسیان با نیشابوریان

نیشابور

425

پیروزی نیشابوریان (طرفداران
غزنویان)

امیر مسعود با والی کرمان

کرمان

425

پیروزی لشکر غزنوی
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جنگ
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سال جنگ

نتیجه

احمد ینالتگین با والی بنارس (هند)

بنارس

425

پیروزی لشکر غزنوی

امیر مسعود با والی گرگان

ساری

424

پیروزی لشکر غزنوی

امیر مسعود با والی آمل

ناتل

424

پیروزی لشکر غزنوی

ساالر بگتغدی با ترکمانان

نیشابور

424

شکست لشکر غزنوی

امیر مسعود با هندیان

هانسی

424

پیروزی لشکر غزنوی

حاجب سباشی با ترکمانان

طلخاب سرخس

424

شکست لشکر غزنوی

امیر مسعود با ترکمانان

طلخاب سرخ

434

پیروزی لشکر غزنوی

امیر مسعود با ترکمانان

دندانقان

431

شکست لشکر غزنوی

جنگ

در نقشووۀ لیوو  ،متوودودۀ حکمرانووی حکومووت غزنوووی و هم نووین پراکنوودگی جنووگهووا در
سالهای  121تا  191نشان داده شده است:

تصویر  -3نقشۀ دورک اول غزنوی و پراکندگی جن ها
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 -3نتیجه

هر چند کتاب تاریخ بیهقوی بوه عنووان یوک اثور ادبوی و تواریخی موورد توجوه قورار گرفتوه ،اموا
موویتوووان از آن بووه عنوووان منبووش بسوویار مناسووبی بوورای دسووتیابی بووه ازالعووات نظووامی و جزلیووات
نظامیگوری در دورۀ غزنووی نیوز اسوتفاده کورد .چورا کوه مؤلوش کتواب در تموام رخودادهای مهوم
حکووومتی حضووور داشووته و نکووات مهووم و قابوو توووجهی را بووه صووورت دقیووق و جزلووی بوورای
خواننده بازگو کرده است.
به نظر میرسد یکوی از مهوم تورین دالیو توجوه بیهقوی بوه جزلیوات مسوال نظوامی و جنگوی،
تأثیرپووذیری او از شوواهنامۀ فردوسووی بوووده اسووت .شووباهتهووای توواریخ بیهقووی و شوواهنامه در ایوون
حوووزه ،در شووباهت شخ وویتهووای برجسووتۀ توواریخ بیهقووی بووا پهیوانووان اسووطورهای و افسووانهای
شاهنامه و هم نین کیفیت بیان جنگها و لشکرکشیها نمود یافته است.
از سوووی دیگوور ،مقایسووۀ توواریخ بیهقووی و سووایر کتوور توواریخی دورۀ غزنوووی و حتووی کتوور
دورههای بعد نشان مویدهود کوه مسوال نظوامی در ایون کتواب از حیوث تبیوین دقیوق و موشوکافانه
تفاوت عمدهای با دیگر آثوار تواریخی دارد و مویتووان ادعوا کورد کوه بیهقوی یوک دبیور و نویسوندۀ
دربوواری صوورف نیسووت؛ بیکووه موویتوووان او را انسووانی دانشوومند دانسووت کووه بوور عیوووم مختیفووی -از
جمیه عیووم نظوامی -تسویط داشوته اسوت .شوواهد متنوی موجوود در کتواب تواریخ بیهقوی کوه ایون
مدعا را تقویت میکند عبارت است از:
 -1تبیین دقیق مسال مربوط به دیوان «عر » در این کتاب.
 -2آشوونایی کام و بیهقووی بووا انووواع سووالحهووای موجووود در دورۀ غزنوووی و نووام بووردن از
هریک به فراخور بافت متنی.
 -3ازووالع دقیووق بیهقووی از انووواع شوویوههووای جنووگ و تبیووین موشووکافانۀ آنهووا در کتوواب

تاریخ بیهقی.
 -4آگوواهی بیهقووی از انووواع شوویوههووای آرایووش نظووامی و ت ویرسووازیهووای دقیووق او در
این حوزه.
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شمارۀ چهارم

یادداشت ها
 1در مقام مقایسه با تاریخ بیهقی ،اهمیت این کتاب این است که این اثر نیز به مانند تاریخ بیهقی بازۀ زمانی
متدودی را در بر میگیرد و به پادشاهی مغوالن اخت ا

دارد .تاریخ جهانگشا را میتوان در لکر مسال

جنگی همپایۀ تاریخ بیهقی قرار دارد؛ با این تفاوت که عطا میک جوینی در کتابش به اسامی و فراوانی سالحها
اشارۀ دقیقی نکرده است .اما در لکر جزلیات جنگ ،جوینی با کالمی استعاری -که ویژگی اصیی نثر فنی قرن
 7و  3است -جنگها را به ت ویر کشیده و نوع خاصی از توصیش جنگ را پیش گرفته است .نمونهای از این
توصیفات استعاری جوینی را میتوان در شرح فتح الموت مشاهده کرد:
« چون ساکنان قیعه دیدند که قوم مور عدد مانند مار بر مدار قیعه هفت تو بستند و بر سنگ خاره ،سبک چارۀ
مقام ساختند و پنجهوار صش به صش رسانیدند ...روز چندانک نظر میانداختند مرد و عیم میدیدند و در شر
از کثرت آتش زمین را آسمانی میپنداشتند پر ز ستاره» (جوینی ،1973 ،ف  .)121 :9و یا در توصیش فتح
بخارا:
« ...از جانبین تنورۀ جنگ بتفسید و از بیرون منجنیقها راست کردند و کمانها را خم دادند و  ...قارورات نفط
مانند تنوری تافته که از بیرون به کوهها هیمههای درشت مدد میفرستد...روزها بر این جمیه مکاوحت کردند»
(همان ،ف.)133 :1
 2بیهقی در بعضی از بخشهای کتاب خود ازالعات ارزشمندی در مورد تواناییهای نظامی سیطان مسعود در
اختیار مخازر قرار میدهد .برای مطالعۀ این بخشها و ازالعات بیشتر رک :بیهقی 119-111 :1933 ،و
.119-111
 9یکی از مهمترین قراین عدم حضور شاه در جنگها ،جمیهای است که بیهقی از زبان امیر مسعود در جنگ
مازندران نق میکند« :امیر دیگر روز بار داد و پس از بار ،خیوتی کرد با وزیر و اعیان دولت و گفت :به تن
خویش تاختنی خواهم کرد به سوی نات » (بیهقی.)152 :1933 ،
 1به دلی برخورداری سیطان مسعود از وزیران و مشاوران برجستهای هم ون بون ر مشکان ،خطاهای
ت میم گیری او در این باب ،سریعاً به او گوشزد میشده است« :امیر بون ر را گفت :چه بینی؟ گفت :این کار
بنده نیست و به هی حال در باب جنگ سخن نگوید .سپاهساالر اینجاست ،اگر با وی رأی زده آید سخت
صواب باشد» (بیهقی.)599 :1933 ،
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 5باب چهارم از کتاب مفاتیحالعیوم «فی الکتابوه» نام دارد و ف
دیوان الجیش» به بررسی اصطالحات نظامی اخت ا
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پنجم آن تتت عنوان «فی مُواضعاتِ کُتابِ

دارد .برای ازالعات بیشتر رک :خوارزمی1393 ،م:.

.99-91
 9این واژه در تاریخ بیهقی در معنای نوعی لباس نیز به کار رفته که قیامالدین راعی در مقالۀ «لغات ترکی،
مغولی و چینی در تاریخ بیهقی» به واکاوی آن پرداخته است .برای ازالعات بیشتر رک :یادنامۀ بیهقی:1971 ،
.195
 7این واژه در تاریخ بیهقی به دو شک ضبط شده است .شک اول با حرف ی و شک دوم با حرف ق« :و در
میان سرای دو رسته غالم بود یک رسته نزدیک دیوار ایستاده با کالههای چهار پر و تیر به دست و شمشیر و
شقا و نیملنگ» (بیهقی .)511 :1933 ،میتوان دو دلی را برای این تفاوت ضبط در نظر گرفت :دلی اول ،عدم
تفاوت نگارش این کیمه در روزگار بیهقی است .یعنی خود بیهقی این واژه را به دو شک نوشتاری ،نگاشته
است و دلی دوم ،سهو کاتبان است؛ به گونهای که کاتر نسخه بدون توجه و شاید به دلی تندنویسی به
نگارش صتیح کیمه اهتمام نورزیده است.
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