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ارزش نهادن بهترين  ناچيز

گفتگوی اختصاصی امير پريزاد

به تاريخ بيست ارديبهشت 1387

با دکتر منوچهر مشتاق خراسانی پيرامون بزرگداشت فردوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش : نقش نبرد و جنگ افزار در شاهنامه

پاسخ : شاهنامه اثر بزرگ شاعر حماسه سرای ايران، فردوسی، پيشگام احيا و پاسداری زبان پارسی
، سرشار از نکات ظريف و اطال عات مهمی است که همواره ميتواند راه گشای تحقيقات مختلف

پژوهشگران هنر ، فرهنگ و تاريخ ايران باشد .

 

حماسه شاهنامه ، گواه بر سنت جنگاوری و سلحشوری ايرانيان است که به دوران پيش از اسال م
برميگردد و همانقدر که از لحاظ فرهنگی دارای ارزش و مقام واال يی بوده و باعث افتخار ما ايرانيان
است ، به همان اندازه در آشکار سازی قدر و اهميت جنگ آوری و سلحشوری ايرانيان در طول تاريخ

مورد اهميت است . چرا که اين سنت ، عامل دفاع يک ملت از کشور خود است.

يکی از خصيصه های عالی فرهنگ پارسی در طول تاريخ ، تاثير عميق و قوی حتی بر روی متجاوزان
خود می باشد که بعدها پادشاهان ايران ميگشتند .بدين دليل چنانچه مشهور است ، شاهنامه به عنوان
سمبلی برای مشروع و قانونی ساختن حکومت حکمرانان و پادشاهان ايران گرديد . هر پادشاه ،
بهترين خطاطان و نقاشان را برای کتابت و مصور کردن شاهنامه ای که به وی منصوب ميشد

ميگماشت . و بدين صورت تعداد بسيار زيادی نسخه شاهنامه از دوره های متعدد باقی مانده است .

تحقيقات دانشمندانه بسياری درجهت تاويل و تفسير معنای حماسه های شاهنامه انجام گرديده و
شخصيت افسانه ای رستم سلحشوران بسياری را در ميادين رزم همراهی کرده و نيز ورزشکاران

باستانی هنوز با نوای مرشدانی به تمرين می پردازند که تصنيف خود را از شاهنامه برگرفته اند .

نسل های بسياری از ايرانيان با داستانهای شاهنامه بزرگ شده اند و نوای اشعار شاهنامه در لحظه
لحظه زندگی ايرانيان جاری بوده است .

امروزه يکی از مشکال ت عمده در فهم و درک شاهنامه، سختی و دشواری تصور کردن انواع مختلف
اسلحه و تکنيک رزمی است که فردوسی در حماسه های خود ذکر کرده است .

با توجه به اين امرکه فردوسی ابتدا اين حماسه را برای حکمران سامانی مينوشت ، بسياری از
محققين به اين اشتباه می افتند که وی، ارتش ، جنگاوری و جنگ افزارهای اين دوره را توصيف کرده
است . اما بايد در نظر داشت که فردوسی اساس افسانه های خود را بر مبنای داستانهای بازگو شده
توسط دهقانانی که جانشينان حکومت ساسانی بوده اند ، قرار داده است .حتی زمانيکه ما به اين نکته
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توسط دهقانانی که جانشينان حکومت ساسانی بوده اند ، قرار داده است .حتی زمانيکه ما به اين نکته
نيز توجه کنيم که فردوسی حماسه خود را بر اساس اشعار دقيقی نوشته است ، با اين احتمال

روبروهستيم که شاهنامه مبنی بر رسوم ساسانی و يا حتی سلسله های قديمی تر نوشته شده است .

در حقيقت ما با مجموعه ای از نام ها ، اصطال حات و تکنيکهای رزمی از دوران باستان تا دوره
غزنوی همراه با تغيير و تحوال تی که در گذر زمان پيدا کرده اند مواجه ميشويم که حکايت از آيين و

رسوم جنگاوری و دليری ايرانيان دارند .

همانطور که ميدانيم شاهنامه سرشار از داستان های حماسی است و دارای لغات و اصطال حات
تخصصی بسياری در زمينه جنگ افزار ، تکنيک ها ، جنگاوری و صف آرايی ميباشد .

به همين دليل يکی از منابع بسيار مهم برای مطالعه و مقايسه با ديگر کتب مربوط به جنگاوری ايران
است که در بررسی سير تکاملی سال ح های سرد و نيز روش های مختلف رزم و جنگ مفيد ميباشد .

به عنوان مثال در شاهنامه به انواع مختلف گرز ؛همچون گرز گاو پيکر ، گرز گاو چهر ، تکنيک های
نيزه زنی ، انواع جوشن ، همچون جوشن ز چرم پلنگ ؛ و اسامی و تکنيک هايی از اين قبيل بر

ميخوريم .

در طی سالها تحقيق و پژوهش متن شاهنامه ، تمامی لغات و اصطال حات مرتبط را جمع آوری کرده،
در لغت نامه ام معرفی و اطال عات دقيق و جامعی راجع به اين ابزارآال ت جنگی و جنبه های مختلف

کاربردی يا سمبليک آنها آورده ام .

يکی از نتايج مثبت اين پژوهش قابل فهم شدن شاهنامه و نيز ديگر کتب دارای لغات مربوط به جنگ
افزار برای عموم خوانندگانی است که آشنايی با سال ح و جنگ افزار ندارند .

به عنوان مثال فردی که نام جوشن و نيز زره را در شاهنامه ميخواند آگاهی از تفاوت ها و ويژگی های
منحصر به فرد هر کدام از اين دو وسيله دفاعی را ندارد و نيز حتی اگر به لغت نامه های عمومی

موجود مراجعه کند به شناخت درست و دقيقی نميرسد .

همانطور که اگر به کلمه شمشير در شاهنامه برخورد کند از اين مسئله آگاهی ندارد که اين سال ح در
دوره ای که شاهنامه سروده شده است چگونه بوده و دارای چه فرم ، شکل و انواعی بوده است . و يا
آنکه متوجه نخواهد شد منظور کدام نوع از شمشير بوده ؛ مستقيم ، منحنی . چرا که شمشير نيز
همچون ساير جنگ افزارها در گذر زمان تغييرات بسياری داشته ، همانطور که در دوره سامانی دارای
خميدگی کمی بوده و بتدريج به انحنای آن افزوده شده است . در مثالی ديگر ميتوانيم به اصطال حاتی
چون " بُـن نيزه زدن " و يا " دو زاغ کمان را بر زه نهادن " اشاره کنيم که يک خواننده عادی موجه

نخواهد شد که منظور از زاغ چيست و يا بُـن نيزه زدن چه نوع تکنيکی در نيزه زنی ميباشد .

بطور کلی من در بررسی شاهنامه اهداف مختلفی را دنبال کردم که از اين قرار است :

- بررسی سير تکاملی انواع مختلف جنگ افزار و سال ح سرد .

- معرفی لغات و اصطال حات تکنيکی رزمی و جنگ افزارها در شاهنامه .

- توضيح و تفسير معنای دقيق، فرم و شکل هر سال ح .

- بررسی انواع فنون رزمی ذکر شده درمتن .

- قابل فهم کردن هرچه بيشتر متون .

يکی ديگر از اهداف من احيای هنرهای رزمی قديمی و باستانی ايران است که در اين راستا يکی از
مهمترين قدم هايی که ميبايست برداشته شود معرفی سمبل ها و الگوهای ايرانی و بررسی و توضيح
انواع سال ح ها و تکنيک های رزمی در طول تاريخ بود که بررسی متون کهن و نيز شاهنامه سهمی
بسزا در پيشبرد اين هدف داشت تا سطح آگاهی مردم به حدی برسد که به جای تقليد از الگوهای رزمی
چينی ، ژاپنی و کره ای، در آينده الگوهای فرزندان ايران ، پهلوانان و رزمنده هايی چون رستم ، گيو ،
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چينی ، ژاپنی و کره ای، در آينده الگوهای فرزندان ايران ، پهلوانان و رزمنده هايی چون رستم ، گيو ،
توس و گشتاسپ باشند . شاهنامه آنچنان غنی و سرشار از اطال عات در زمينه های مختلف ميباشد که

سالها تحقيق و پژوهش در به رخ نماياندن اين گنجينه و ميراث ملی کافی نميباشد.

در اينجا به اين نکته نيز اشاره کنم که ايرانيان سنت بسيار با ارزش ساخت اسلحه و و جنگ افزار با
بهترين کيفيت را داشته اند . بسياری از اين اسلحه ها خود شاهکارهای هنری بوده اند .

اکنون زمان آن فرارسيده است که ايرانيان قدر و ارزش اين سنت کهن و ديرينه را احيا کنند ، چراکه
اين جنگ افزارها نه تنها شاهکارهای هنری بوده اند بلکه به راستی بازماندگان واقعی فرهنگ و

ميراث ايرانی هستند .

اين جنگ افزارها نماينده و نشانگر روح واال ی رستم است که کشورمان را در طول قرنها آشوب و
التهاب زنده نگاه داشته است.جنگ افزارهای ايرانی به حق هنر مجسم در آهن و فوال د بوده ، نشانگر

آيين سلحشوری و جوانمردی ايرانی هستند .

تاريخ فرهنگی ايران آميخته با اين آثار است و نيازمند احيا و باززنده سازی در جايگاه رفيع خود
ميباشد که تنها با کمک و ياری هموطنان پرشور و آگاه ايرانيم امکان پذير ميباشد.

اما تال ش های پر ثمر بزرگ مردانی چون دکتر فريدون جنيدی رويای دلسوزان فرهنگ و ادب پارسی
را به حقيقت نزديک ساخته است و در اينجا ال زم ميدانم از ايشان به عنوان بزرگ معلم و محقق ايران

تشکر و قدردانی کنم .

با سپاس از اينکه برای ايران تال ش نموديد و برای ما اين تال ش را بازگو کرديد

www.amirparizad.com

بيوگرافی:دکتر منوچهر مشتاق خراسانی ، متخصص جنگ افزار و سال ح های خاورميانه، با تاکيد بر
ايران ميباشد .

وی تحقيقات گسترده ای را بر اساس منابع اوليه و ثانويه ی اسلحه و جنگ افزار ايرانی ، تاريخ ارتش
ايران ، نقوش و تزيينات جنگ افزارها ، روش های مختلف ريخته گری برنز و سال ح های آهنی و نيز

آهنگری جنگ افزارهای فوال دی به عمل آورده است .

دکتر مشتاق خراسانی در دانشگاه های آلمان ، امريکا و اسپانيا به تحصيل در رشته های زبان انگليسی
، مديريت صنعتی و نيز زبان اسپانيايی در مقطع فوق ليسانس و دکترای زبان انگليسی پرداخته وبه

زودی تز دکترای خود را به صورت کتاب به چاپ خواهد رساند .

وی در بسياری رشته های رزمی ؛ دارای درجه استادی ا ست در حال حاضريکی ازدغدغه های بزرگ
ايشان احيا ، معرفی و جهانی کردن ورزشهای رزمی باستانی و بومی سنتی ايران دردنيا می باشد .
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Arms and Armor from Iran : The Bronze age to دکتر مشتاق خراسانی نويسنده کتاب : 
the End of the Qajar period

ميباشد . در اين کتاب که حاصل 10 سال زحمت و تال ش ايشان ، و تحقيق برروی بيش از 800 منبع
مکتوب ميباشد در جای جای کتاب نمونه های مختلفی از جنگ افزارهای ذکر شده در شاهنامه معرفی
و تفسير شده است . در اين کتاب ، جنگ افزارهای بيش از 11 موزه در ايران و مجموعه های

شخصی معرفی و کارشناسی شده است .

در اين کتاب در کنار فصول مربوط به جنگ افزارها به بخش های ديگری چون بررسی سمبليک نمادها
و تزيينات روی جنگ افزارها ، آيين و سنت جنگاوری ايرانيان همچون عياران و جوانمردان ، کشتی و
ورزشهای رزمی باستانی ، ورزش پهلوانی ،شمشير بازی ،تيراندازی با تيروکمان،اسب سواری ،چوب

بازی و نيز دراويش و نقالی و تعزيه پرداخته است که در 776 صفحه به پايان رسيده است .

اين کتاب در دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی معتبر سراسر دنيا به عنوان يکی از معتبرترين منابع وکتاب
های تخصصی در اين زمينه مورد استفاده می باشد که در اشاعه فرهنگ و حقايق آيين جنگاوری و

سلحشوری ايران از دوران باستان تا آخر دوره قاجار بسيار موثر ميباشد .

Lexicon of Arms and Armor from Iran : a Study of Symbols : کتاب جديد ايشان
and Terminology

لغت نامه اسلحه و جنگ افزارهای ايران : بررسی سمبل ها و اصطال حات از زبانهای پارسی باستان ،
اوستا ، پهلوی و پارسی جديد ، به بررسی و آناليز دقيق آنها در متون مختلف از جمله شاهنامه

پرداخته است که در حال آماده سازی برای چاپ ميباشد .

پيشينه تحقيقات دکتر مشتاق خراسانی بر روی شاهنامه ، به عنوان منبعی ارزشمند در راستای شناخت
آيين جنگاوری و سلحشوری ايران و جنگ افزارهای ايرانی به بيش از 10 سال ميرسد . در ضمن

ايشان پژوهش و تحقيقات وسيعی بر روی نحوه ساخت کمان انجام داده اند .

دکتر مشتاق خراسانی مقاال ت متعددی در اين زمينه به زبانهای انگليسی ، آلمانی و اسپانيايی در
مجال ت معتبری چون :

Classic Arms & Militaria ,Journal of Asian Martial Arts , Hephaistos ,
Fezana Journal,Parsiana , Persian Heritage, Messer Magazin, Schwert und
Klinge, Tactical Knives در سراسر دنيا چاپ نموده اند و مقاال ت بسياری هم در دست چاپ

دارند .

برای کسب اطال عات بيشتر از کتاب ها ، مقاال ت و کنفرانس های ايشان به سايت زير مراجعه نماييد :

www.arms-and-armor-from-iran.de

اين گفتگو با ياری و تال ش بی شمار بانو راهيل عليپور ، فارق التحصيل در رشته کارشناسی موزه
داری صورت پذيرفت

با سپاس از ايشان

www.amirparizad.com

هرگونه برداشت فقط با ذKر ماخذ مجاز می باشد
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