
 

 

 دوفصلنامه پژوهش های علوم نظامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(،

 104-81ص : 1399، بهار و تابستان 1سال اول، شماره  

ها در صفوی و جایگاه آ  ۀهای دورقبضتأملی بر خنجرها، کاردها و پیش

 سازما  اجتماعی، فرهنگی و نظامی این دوره

 1دکتر میترا شاطری

 2محبوبه جلودار

 25/05/1398دریافت: 

 14/04/1399ذیرش: پ   
 :چکیده

قبض از اند. خنجر، کارد و پیشکنون نقش مهمی در تاریخ بشر ایفا کردهتا افزارها از گذشتهجنگ

دار بودند که در سطح جامعه، هم در میان نظامیان و هم در بین اشراف و مردم های تیغهجمله سالح

شدند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه صفوی در شرایط عادی استفاده می ۀعادی ایران دور

شمشیر در سازمان نظامی و اجتماعی  استثنای دار همچون خنجر، کارد و پیش قبض، بهههای تیغسالح

و منابع مرتبط همچون  متون ةاست. لذا پژوهش حاضر از طریق بررسی و مطالع ا فرهنگی این دوره

های داخل و یا خارج از ایران ها و مجموعهمانده و موجود در موزهی ها و همراه شواهد برجانگاره

ها در میان اقشار ها را دارد که: الگوی استفاده و کاربرد این سالحگویی به این پرسشعی در پاسخس

هایی برای است؟ و از چه نقوش و شیوه مختلف مردم در دوره صفوی چگونه و به چه شکل بوده

نوع مطالعه است؟ این پژوهش به روش توصیفی ا تحلیلی و از ها استفاده شدهتزئین این دسته از سالح

 ها پرداختهای، به مقایسه و تحلیل دادهتاریخی؛ و با گردآوری اطالعات به صورت میدانی ا کتابخانه

دهد اهمیت این سه سالح در میان نظامیان و دربار به های حاصل از این پژوهش نشان میاست. یافته

 ها بسیار متنوع و مختلف بوده است.حیک اندازه نبوده و میزان استفاده از نقوش تزئینی نیز در این سال
 

 قبض.صفوی، خنجر، کارد، پیش ۀدار، دورهای تیغهسالح واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

الزم و ضروری است.  ،ترین رخدادهای تمدنیتاریخ جنگ به عنوان یکی از مهم ةمطالع

افزارها و ا، جنگهها، تکنیکها از دنیای باستان تا امروز عامل انتقال بسیاری از فرهنگجنگ

اهمیت تدافعی یا تهاجمی که  بر نقش و اند. عالوهوری بودهربوط به جنگاهای مفناوری

عنوان نمادی از قدرت شاهانه دارای نقش دوگانه ها بهاند؛ برخی از آنداشته ها در جنگسالح

 ۀربرگیرندهای رزمی که خود داند. در میان انواع سالحتری نیز بودهسیاسی ا نظامی مهم

دار های زهدار و سالحهای تیغهها، سالحشوندهها، پرتابهای مختلفی همچون کوبندهگونه

قبض به دلیل قدرت باالیی دار همچون شمشیر، خنجر، کارد و پیشهای تیغهشوند؛ سالحمی

ع بسیار آیند. تنوها به شمار میترین گونهاند، از مهمکه در برتری تدافعی یا تهاجمی داشته

ی هاسو و عدم وجود اطالعات و شناخت کافی از دیگر انواع سالحها از یکباالی شمشیر

دار خنجر، سه سالح سرد تیغه ةصفویه سبب شد تا پژوهش حاضر تنها به مطالع ۀدار دورتیغه

 کارد و پیش قبض محدود گردد.

جا مانده است. های بسیاری برصفوی نسخ مصور و دیوارنگاره ۀخوشبختانه از دور

ها در ها به درکی درست از جایگاه این سالحاین آثار در کنار کتب تاریخی و سفرنامه ةمطالع

های رزم، بزم و حتی سیاسی، بسیاری که در خالل ترسیم صحنه انجامد. چراصفوی می ۀدور

 ةای که در مطالعاست؛ نکته توجه توسط نگارگران رعایت و ترسیم شدهاز جزئیات قابل

 است. صفوی که تا امروز انجام پذیرفته، کمتر بدان توجه شده ۀابزارآالت دور

 صفوی ةافزارهای یادشده در ارتش و جامعدر این پژوهش برای تنویر جایگاه جنگ

های قبضها؛ به بررسی خنجرها، کاردها و پیشمنابع تاریخی و سفرنامه ةبر مطالع عالوه

و یا خارج از ایران  های خصوصی داخلا و مجموعههمنسوب به این دوره که در موزه

 پرداخته خواهد شد. ،های موجودها با نگارهآن ةشوند و مقایسداری مینگه

قبض، در سازمان نظامی و هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه کارد، خنجر و پیش

هایی ش و شیوههاست که: از چه نقوگویی به این پرسشپاسخ و اجتماعی ا فرهنگی این دوره

ها به است؟ و اینکه الگوی استفاده و کاربرد این سالح ها استفاده شدهبرای تزئین این سالح

 است؟ چه نحو بوده
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 ادبیات تحقیق:

صفوی  ۀرنده دورکوچک و بُ دارهای تیغهقبض، خنجر و کارد از جمله سالحپیش

یار شبیه به هم بوده است. از این ها، بسکاربرد آن ۀسه سالح و نحو اند. شکل ظاهری هربوده

شده تن و آسیب رساندن به نقاط حساس بدن استفاده میبههای تنافزارها برای مبارزهجنگ

صفویان  ةها، هر سالح منحصر به بخشی از جامعهای بسیار این سالحاست. با وجود شباهت

های هر یک ه به بررسی ویژگیاند که در ادامبوده، بنابراین کارکردهای اجتماعی متفاوتی داشته

 از این سه سالح پرداخته خواهد شد:

 خنجر: .1
است. ایان ساالح از جملاه  تن کارآمد بودهبههای تنابزاری است که در جنگخنجر رزم

دیگاری از رزم ةافزار کاه نمونااسات. ایان جناگ افزارهای مؤثر در ارتش صفوی باودهجنگ

های قورچیاان، قزلباشاان، جزایریاان، یکای از ساالح ر میاید،دار یا برنده به شماتیغه ابزارهای

؛ بیاانی، 261: 1364؛ فلسفی، 695: 1382؛ معطوفی، 172: 1382سیوری، ) صوفیانتفنگچیان و 

عباس که در زمان شااه« حسین کرد شبستری»در داستان  هااست. عالوه بر این ( بوده74: 1353

تن باههاای تنافزاری برای جنگسالح عیاران و جنگعنوان شده است، از خنجر به اول نوشته

دار و برناده و ناوعی کاارد یاا (. دهخدا خنجر را سالحی نوک32: 1388 افشار،) است یادشده

 گوینادکند کاه باه ایان ساالح، دشانه هام میتیز هاللی معرفی و اشاره میشمشیر کوتاه نوک

تن باههاای نزدیاک و تنآن را در جنگکوتاه این سالح، کاارایی  ة(. دست878: 1377دهخدا، )

شکافد و در ها را میآن در حدی است که زره ةاین برندگی تیغبراست. عالوه دوچندان میکرده

اصافهانی، واله) مواقعی که شمشیر سرعت عمل الزم را ندارد؛ جایگزین مناسبی برای آن اسات

1372 :238.) 

 صفوی: ۀاهمیت تشریفاتی خنجر در دور
عنوان اند، اهمیت خنجر بهکرده ی که منابع این دوره بارها به آن اشارهمهم ةنکت

دادن در این خلعت ۀخود توضیح مفیدی دربار ةافزاری شاهانه است. شاردن در سفرنامجنگ

زمان  دادن در ایران تابع شرایط خاصی است و هرخلعت»وی  ةاست. به گفت دوره ارائه کرده
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اندیشد هرکدام ویژه به سفیر خلعت بدهد، قبالً میموردنظر، به شاه بر سر آن است به افراد

وبرگ، باشند. خلعت کامل عبارت است از یک رأس اسب با زیندرخور چه مایه خلعت می

شمشیر، خنجر و دو دست لباس کامل یکی تابستانی و دیگری زمستانی. پادشاهان ایران 

دهند و به امپراتوران هند می رگ، مانندپادشاهان بز خلعت کامل را منحصراً به سفیران و

عالوه جامه سفرای پادشاهان اروپا فقط شمشیر یا خنجر یا اسب بدون زین و سازوبرگ به

و از آن »کند: عنوان خلعت و پاداش شاهانه یاد مینیز از خنجر به« واله اصفهانی«. »بخشندمی

های مرصع و کمر خنجر و کمر طای جیقهعال ارتقا داشتند به اعوجمله آنان که بر مدارج عز

 (.375: 1372اصفهانی،  واله) «شمشیرهای مکلل به در و گوهر افسر امتیاز بر سر گذاشتند

صفی گذاری شاهداند؛ در شرح تاجای شاهانه میاینکه این سالح را هدیه بر شاردن عالوه

پادشاهان است و در حقیقت کند که خنجر مانند شمشیر، سالح به این موضوع نیز اشاره می

طرف راست طرف چپ و خنجر را بهشمشیر را به»کند: نقشی نمادین و تشریفاتی نیز ایفا می

خان، فرمانروای ترکستان، شاه و محمددوم از ندرپذیرایی شاه عباس ةدر صحن«. شاه بست

خنجر در میان  بر شمشیر، خنجر نیز همراه دارند. این صحنه نقش تشریفاتی درباریان، عالوه

 (.1 تصویر) کندصفویان را کامالً تأیید می

طور معمول و در شرایط عادی کند که بههایی معرفی میاولئاریوس خنجر را از جمله سالح

 ،ایرانیان به دور کمر خود چارگزی که چهار ساعد درازا دارد»همراه مردم ایران است. 

ی آن چارگزی قشنگ دیگری از ابریشم که شال پیچند و چنانچه تا حدی ثروتمند باشد رومی

: 1363اولئاریوس،«)گذارندچاقو و دستمال می درون چارگزی برخی خنجر، بندند.می نام دارد:

285)  
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 مأخذ: نگارنده() عباس دوم از ندرمحمدخانستون، تاالر مرکزی، مجلس پذیرایی شاه 40کاخ  -1 تصویر

 ات کلی خنجرهای صفوی:مشخص
تا حدی منحنی  شدندخنجرهایی که در ایران استعمال می ةدر قرن نهم هجری قمری، تیغ

ها ها افزوده شد و تیغهانحنای آن ةبودند و در قرون دهم و یازدهم هجری قمری، بر درج

سمت  نوع اول هرقدر به ة(. تیغ272: 1366زکی، ) شدنددار و منحنی ساخته میکامالً قوس

های تیغه تقریبًا مثلث شکل بود. خنجرهای نوع دوم تیغه شد و سرتر میباریک ،رفتنوک می

ها شیارهایی برای یافت و بر روی آنبسیار نازکی داشتند که در وسط ضخامت زیادی می

(. 727: 1382معطوفی، ) ها نیز مخروطی شکل بودگردید. نوک آناستحکام بیشتر نقش می

های این صفوی رواج یافتند. نگاره ۀاشاره شد خنجرهای با انحنای زیاد در دور طور کههمان
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هایی که در اوایل حکومت صفوی کشیده کنند. نگارهوضوح این موضوع را تأیید میدوره به

های یک سده ( و نگاره2تصویر ) دهندخنجرها نشان می ةتری را در تیغاند، انحنای مالیمشده

خنجرهای ایرانی  ة(. دست3تصویر ) دهندهای کاماًل منحنی را نشان میتیغه بعد، خنجرهایی با

خنجرهای  ةساختند. قبضهای معمولی، عاج شیرماهی یا شاخ گاومیش میرا از استخوان

ها هم وجود داشته که کمتر متداول . البته نوع دیگری از دستهشدشکل ساخته می I))صفوی 

آن منحنی شکل است و انتهای دسته طرحی  ة متفاوت است. قبها کامالًبودند. ظاهر این دسته

(. از این نوع قبضه فقط یک مورد پیدا شد و با توجه به این نکته 4تصویر ) شبیه به بلچاق دارد

نتیجه گرفت که شکل  طورشود، باید اینهای کمی از آن دیده میکه در نگارگری نیز نمونه

 (.5تصویر ) موردبحث رواج چندانی نداشته است

 

 (URL 1مأخذ: )، انحنای مالیم تیغه خنجر ه ا ق 950 ا 946ای از خمسه نظامی، نگاره -2 تصویر



 ی، فرهنگی و نظامی این دورهدر سازمان اجتماعها ی صفوی و جایگاه آنهای دورهقبضتأملی بر خنجرها، کاردها و پیش 

79 

 

 

 

 (URL 2مأخذ: ) ه ا ق، انحنای مالیم تیغه خنجر 1094ی جنگ نجم آرا، نگارهکتاب تاریخ جهان -3 تصویر

ی قبضه مزین به جواهر، دوره :4 تصویر

 (URL 3مأخذ: )صفوی، موزه ارمیتاژ 

، موزه هنرهای «زندسهراب رستم را بر زمین می»شاهنامه شاه طهماسبی،  -5 تصویر

 (URL 4مأخذ: ) قبضه بلچاق مانندمعاصر تهران، خنجر با 
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 نقوش تزئینی خنجرها:

اند. ها تزئینات بیشتری داشتهکلی خنجرهای این دوره، در مقایسه با دیگر سالحطوربه

اند؛ نقوش جانوری هستند. این بیشترین نقوش تزئینی که بر خنجرهای صفوی اجرا شده

ها را (. گاهی نیز دسته6تصویر دهند )شان میحیوانات به یکدیگر را ن ةها عموماً حملصحنه

باال و  ةها حاشی(. در بسیاری از نمونه99: 1346رومانسکی، ) کردندمرصع و جواهرنشان می

 (.7 یرشد )تصوهای قیمتی مثل یاقوت، زمرد و مروارید، مزین میپایین دسته با سنگ

بها مثل ها از فلزات گرانآن ساختند. برخی ازغالف خنجرهای این زمان را به دو شکل می

(. بر برخی دیگر از 8تصویر ) کردندنگار ایجاد میوها نقششدند و بر روی آنطال ساخته می

 (.9)تصویر  (100: 1346رومانسکی، ) کشیدندها نیز، روکشی از چرم ساغری میغالف

 

دسته خنجر با نقوش جانوری، دوره  :6 تصویر

 (URL 3)صفوی، موزه ارمیتاژ 

های قیمتی، دوره گ: دسته خنجر مزین به سن7 تصویر

 (URL 3)موزه ارمیتاژ  صفوی،
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 صفوی: ۀبازتاب خنجرها در نگارگری دور
اما  تشخیص نیست؛است، قابل شدهها جزئیات و نقوشی که برای تزئین استفادهارهدر نگ

های قیمتی و ها با سنگها کاماًل مشهود است. قبه و کفشک غالفتزئینات زیاد بر روی آن

های درخشان که اشاره به طال شد. سطح دسته و غالف نیز با رنگکاری میدرخشان مرصع

 (.10 تصویر) تاس آمیزی شدهدارد، رنگ

 

غالف فلزی میناکاری شده، دوره -8 تصویر

 (URL 3مأخذ: )صفوی، موزه ارمیتاژ 

های چرمی دوره ای از غالفنمونه -9 تصویر

 (URL 5مأخذ: ) صفوی، مجموعه واالس لندن
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 کارد: .2 
 عنوان سالح یادشدهلبه و در شاهنامه از این کلمه چهار بار بهکارد سالحی کوچک و یک

شده عنوان ابزاری برنده که از آهن یا فوالد ساخته(. دهخدا از آن به76: 1382پورداوود، ) است

 (.696: 1377دهخدا، )کند و دارای تیغه و دسته است، یاد می

رسد. این سالح کارکردهای مختلفی صفوی به اوج خود می ۀنعت کاردسازی در دورص

هایی که است، از جمله نشانی از رتبه و جایگاه افراد بوده است. مخصوصاً در نمونه داشته

عنوان سالحی های خیابانی و میادین نبرد، بهبودند. در نزاع شدهاستادانه و با جزئیات طراحی

ها با استفاده از کارد تمام زیرا این قبیل جنگ شده است؛تن استفاده میبهنهای تبرای جنگ

کاربرد آن به این صورت است که  (. شیوه(Moshtagh Khorasani, 2006: 26 شدندمی

شود و سینه، شکم، پهلو و حلق را از نزدیک مورد حمله قرار کارد به سمت جلو گرفته می

 شود.حی موجب مرگ سریع فرد میدهد و با پاره کردن این نوامی

 مشخصات کلی کاردهای صفوی:

دیده کاردهای صفوی یک لبه و از فوالد آب ةتر ذکر شد، تیغطور که پیشهمان

تیز است و در پشت و روی کارد پهن است و این سالح بلند و نوک ةبود. تیغ شدهساخته

ری از کاردهای صفوی مخروطی شود. نوک بسیاتر میرود، باریکهرچه به سوی نوک پیش می

 (.12تصویر ) که برخی دیگر این ویژگی را ندارند. درصورتی(11تصویر ) شکل و برجسته است

 

مرقع خوشنویسی ایرانیان و هندیان، پرتره شاه  -10 تصویر

 (URL 6مأخذ: ) ه ا ق 10اواخر قرن  سلیمان،
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(. نوع 14و  13 تصاویرشدند )دار و مدور ساخته میکاردهای این زمان، به دو شکل شیب ةپای

 .اندشدهساختهبه این شکل  و اکثر کاردهای این دوره داشته استدار رواج بیشتری شیب

 

 

 

 

 نقوش تزئینی کاردها:

اند. کدام هم عاری از تزئین رها نشدهنگار نیستند، اما هیچونقش کاردهای صفوی پر ةتیغ

کنند. نقوشی تزئینی بر این سوم تیغه ادامه پیدا میپایین سالح آغاز و تا یک ةاین نقوش از لب

های نوشتاری گیاهی و تلفیقی از نقوش گیاهی و کتیبه سالح در سه گروه نقوش جانوری،

 (.17 – 15شوند )تصاویر بندی میطبقه

 ی صفویهای سادهای از تیغهنمونه -12 تصویر

 های بنیاد(افزار موزهمأخذ: خزانه جنگ)

مأخذ: خزانه ) داری شیبپایه کارد با -13 تصویر

 های بنیاد(افزار موزهجنگ

 مأخذ: موزه ملی ایران() ی مدورکارد با پایه -14 تصویر

ی ای از کاردهای صفوی با تکمهنمونه -11 تصویر

 (URL 7مأخذ: )مخروطی 
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ی نقوش جانوری بر تیغه -15 تصویر

 مأخذ: موزه ملی ایران() کارد

 

 10آیاه  کارد صفوی با ترکیب نقاوش گیااهی و کتیباه، بخشای از :17 تصویر

زنی نصار مان اهلل و قلم یا سلطان، یا برهان و یا سبحان، سوره انفال. یا رضوان

مأخاذ: ) ماوزه رضاا عباسای .فتح القریب و بشر المومنین، یا منان و یاا حناان

 نگارنده(

 کارد صفوی با مزین به نقوش گیاهی :16 تصویر

 های بنیاد(افزار موزه)مأخذ: خزانه جنگ
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هایی از جنس عاج شیرماهی دارند. مقاومت بیشتر، سطح اکثر کاردهای صفوی دسته

 Moshtagh)جمله مزایای عاج شیرماهی هستند  تر و لغزش کمتر آن در دست ازصاف

Khorasani, 2006: 28) کاردها عموماً ساده است و تنها در یک نمونه ة(. دست18. )تصویر 

  (.19تصویر ) شودنقوش تزئینی بر دسته دیده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای دارد؛ جنس آن از چوب است و با چرم پوشیده شده است. غالف یک کارد ظاهر ساده

های و جزئیات روی مخمل یا پارچهها نیز روکش چوب از جنس پارچه است در برخی نمونه

ای در دست نداریم. در یک نمونه، های چرمی نمونهاند. متأسفانه از غالفابریشمی اجرا شده

 (.20زربفت حریر به رنگ بنفش پوشانده شده است )تصویر  ةغالف با پارچ

 

 

 

 های بنیاد(افزار موزهمأخذ: خزانه جنگ) ی حریرغالف کارد با روکشی از پارچه -20 تصویر

 

ی کارد از جنس عاج و طالکوبی نقوش دسته -19 تصویر

 تزئینی )مأخذ: موزه رضا عباسی(

 

ای از جنس عاج فوی با دستهکارد ص -18 تصویر

 های بنیاد(افزار موزه)مأخذ: خزانه جنگ شیرماهی
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 صفوی: ۀبازتاب کاردها در نگارگری دور

باره اطالعات خوبی مشخص نیست و دراینههای صفوی جزئیات کاردها بدر نگاره

مانده افزارهای باقیها متفاوت از جنگگذارند. البته شکل ظاهری آنبیشتری در اختیار ما نمی

های کارد وی مطابق با مواردی است صفوی، ویژگی ۀزادنجیب ۀاز این دوره نیستند. در پرتر

ها متوجه ی که از بررسی نگارهتوجه(. مورد جالب21تصویر ) که پیش از این ذکر شد

عباس، کارد وی بلچاق دارد. این موضوع کامالً متفاوت شویم، این است که در تصاویر شاهمی

 (.22تصویر ) ها استاز شکل کاردهای موجود و نگاره

 

کارد شاهزاده  -21 تصویر

ق ا  ه 1115/م 1703صفوی، 

 (URL 2مأخذ: )

عباس ی شاااهپرتااره -22 تصااویر

دار، از آلباومی ا کارد بلچاقهمراه ب

 ه ا ق 1022متعلق به سالطین هند، 

 (URL 1مأخذ: )
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 قبض:. پیش3

کتب  متأسفانه اطالعات اندکی در مورد این سالح در دست است. نام این سالح در میان

صفوی نیز از  ۀصفوی بازتابی نداشته است. قبل از دور ةهای معاصر با سلسلتاریخی و سفرنامه

 است. شدهو احتماالً در این دوره استفاده از آن شروع میان نیامده این سالح ذکری به

ازآن به این کند. پسعنوان نوعی سالح معرفی میقبض را ابتدا بهدهخدا پیش ةناملغت

: 1377دهخدا، )است  قبض فنی در ورزش کشتی نیز بودهکند که پیشاشاره می موضوع

هندی  ةداند و از آن با نام دشنصفوی می ۀقبض را نوعی از خنجرهای دور(. ذکاء پیش1135

تر و با نوک بسیار باریک و دارای ها بزرگهای هندی یا پیش قبضدشنه ةتیغ»کند: یاد می

)ذکاء، « ها تنها از یکسو تیزی و برندگی داشتآن ةطی بودند. تیغهای استخوانی مخرودسته

1350 :210.) 

 های صفوی:قبضمشخصات کلی پیش

تیغه خمیده است و قسمت ابتدایی آن  ةتوجهی دارند: دو لبها مشخصات جالبقبضپیش

 ةشکل در پشت تیغ T دیگر این اسلحه چرخش ةمقعر و در انتها محدب شکل است. مشخص

پشت تیغ ادامه  ۀپشتی کشیده شده و تا قسمت برند ةست. این شکل در امتداد طول تیغآن ا

تر رود؛ باریکافزار مذکور پهن است و هرچه به سمت نوک آن پیش میجنگ ةدارد. تیغ

تپانچه است و از دو قطعه عاج شیرماهی که به یکدیگر  ةدستآن شبیه به  ةشود. قبضمی

غالف این سالح  .(Moshtagh Khorasani, 2006: 237) ستا شدهاند؛ تشکیلشدهپرچ

: شده استاند، ساختهپوشانده شده نیز از دو تکه چوب که به هم چسبانده و با چرم ساغری

(Ibid 239.) 

 ها:قبضنقوش تزئینی پیش
ای که اکنون دو نمونه است. هر نمانده صفوی تعداد زیادی باقی ۀهای دورقبضاز پیش

؛ متعلق به اواخر این دوره هستند. شکل ظاهری این اسلحه با توضیحاتی که در در دست است

اند را در دو گروه رفته کارها بهقبضنقوشی که بر پیش باال بیان شد، کامالً همخوانی دارد.

 (.24و  23توان جای داد )تصاویر های نوشتاری میو کتیبه گیاهی
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 صفوی: ۀدورها در نگارگری قبضبازتاب پیش

، در دست «24» ۀشمار ۀشوند. در نگارهای این دوره دیده میها کمتر در نگارهقبضپیش

این  ةهایی است که در باال معرفی شدند. تیغشود که بسیار شبیه نمونهگیو سالحی دیده می

 (.24 تصویر) آن خمیدگی مختصری دارد ةشکل است و دست Tلبه و اسلحه یک

 

 :روش پژوهش

توصیفی ا  ۀای گردآوری و به شیوصورت میدانی ا کتابخانهاطالعات موردنیاز پژوهش به

 است. ها پرداخته شدهتحلیلی به بررسی داده

 

عباسی،  موزه رضا ه ا ق، 1060شاهنامه فردوسی،  -24 تصویر

 (URL 4مأخذ: ) «کشدگیو تحزاو را به انتقام مرگ بهرام می»

قبض، نصرمن های نوشتاری بر پیشکتیبه -24 تصویر

اهلل و فتح القریب، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً 

ی صفوی )مأخذ: اواخر دوره یا اهلل یا مجید،احد، 

 مجموعه خصوصی(

قبض با تزئینات گیاهی، پیش -23 تصویر

مأخذ: مجموعه )ی صفوی اواخر دوره

 خصوصی(
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 بحث و تحلیل:

اند؛ در تشریفات درباری و شنده در میدان نبرد بودهافزاری کُخنجرها عالوه بر اینکه جنگ

همواره  ،های این دورهاند و با توجه به نگارهای داشتهمردم نیز جایگاه ویژه ةحتی در میان عام

اند، در توضیح خلعتاند. سیاحانی که در این دوره به ایران سفر کردههمراه مردان صفوی بوده

کنند که خنجر از جمله هدایایی بوده که به سفرای خارجی و دادن به این نکته اشاره می

 اندکرده صفوی نیز بارها به این موضوع اشاره ۀراست. مورخان دو شدهدرباریان داده می

خنجرهایی که از این دوره  (.375: 1372اصفهانی،  ؛ واله260: 1387بیگ ترکمان، اسکندر)

دهد که بهایی دارند. این مقدار از تزئینات نشان میاند، تزئینات بسیار زیاد و گرانمانده باقی

عنوان سالحی تشریفاتی د و این موضوع اهمیت خنجر بهاناین خنجرها متعلق به درباریان بوده

توجه به این موضوع که خنجر نمادی از سلطنت بوده است، جای تعجب  کند. بارا ثابت می

ی این دوره همواره در دست شاهان است. در حقیقت کارکرد سالح هاندارد که در نگاره

های مفاهیم هستند که بین سالحهای مشخصی است. این نمادها و رساندن پیام ،تشریفاتی

 کنند.صفوی تمایز ایجاد می ۀجنگی و تشریفاتی دور

اند، خنجر در سمت راست و های تشریفاتی را به تصویر کشیدهصحنه هایی کهدر نگاره

های تشریفاتی نگاره ةکه این الگو در هم شمشیر در سمت چپ بسته شده است و از آنجایی

ها دانست. در شاهدی بر محل قرارگیری این سالح عنوانن را بهتوان آمی است، تکرار شده

های غیرتشریفاتی نیز خنجر در سمت راست قرار دارد، اما در برخی موارد این الگو نگاره

شود. موضوع بسیار مهمی که در رعایت نشده است و خنجر در سمت چپ جنگجو دیده می

دست بودن دست یا راستداشت، چپ ها باید به آن توجهمورد محل قرار گرفتن سالح

ترین موضوع توانایی بهتر در استفاده از سالح است. به مهم ،سربازان است. در هنگام جنگ

کردن، اشتباه است. در افزارها صحبتسمت قرار گرفتن جنگ ۀبارهمین دلیل با قاطعیت در

این نگاره دست ، خنجر در سمت چپ سوار است.«رسیدن بهرام بر سر اژدر و گنج» ۀنگار

دهد. عالوه بر خنجر، شمشیر وی نیز در سمت خوبی نشان میسوار را بهچپ بودن مرد اسب

 (.25تصویر ) چپ است و زه کمانش را هم با دست چپ کشیده است
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شدند. هرچند شکل ظاهری و عنوان ابزار استفاده میعنوان سالح و هم بهکاردها هم به

اما این موضوع باعث  ؛، شباهت بسیاری داردقبضکارد و حتی پیشکاربرد خنجر با  ۀنحو

شود که اهمیت تشریفاتی و نظامی این سه سالح به یک اندازه باشد. اهمیت کارد و نمی

خنجر نبوده و بیشتر توسط مردم عادی و  ۀاندازوجه بهقبض در دربار و میدان نبرد به هیچپیش

 دند.شهای خیابانی استفاده میدر نزاع
 

هاا، در کناد. در برخای نگارهمشخصای پیاروی نمی ۀگرفتن کاردها نیز از قاعدمحل قرار

 (.27و  26 تصاویر)اند سمت راست و در برخی دیگر در سمت چپ جای گرفته

 

 (URL 6مأخذ: ) «رسیدن بهرام بر سر اژدر و گنج»ه ا ق،  971خمسه نظامی،  -25 تصویر

 .(مأخذ: نگارنده) عباس دوم از ندرمحمدخانی شاهستون، تاالر مرکزی، نگارهکاخ چهل -26 تصویر
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تن بههای تندهد که از آن برای جنگقبض، نشان میکوچک پیش ۀشکل ظاهری و انداز

صفوی به وضوح قابل پیگیری است. به  ۀهای دورت. این موضوع در نگارهشده اساستفاده می

ای نشده است و صفوی به این سالح اشاره ۀهای دوراین نکته اشاره شد که در منابع و سفرنامه

کردند، اظهارنظر کرد؛ اما های ارتش صفوی از آن استفاده میباره که کدام رستهتوان درایننمی

های نزدیک، سالح کارآمدی در میدان نبرد و بیش از آن ه کاربرد آن در جنگقطعاً و با توجه ب

های خیابانی بوده است و با توجه به این موضوع که مردان صفوی در هر موقعیتی در نزاع

 شدهقبض بیشتر توسط مردم عادی استفاده میتوان حدس زد که پیشسالح همراه داشتند، می

 است.

افزارهای تشریفاتی به حساب آورد. اول به این دلیل ر شمار جنگتوان دقبض را نمیپیش

کار رفته بر این که در هیچ منبع صفوی به این موضوع اشاره نشده است و دوم اینکه تزئینات به

ترین دلیل این است که اگر چنین نقشی داشتند، باه طاور قطاع سالح بسیار ساده هستند و مهم

وجه نشاانی های شاهان صفوی به هیچاب داشت؛ اما در نگارههای شاهان صفوی بازتدر نگاره

 شود.از این سالح دیده نمی

 گیری:نتیجه

شده بود، هنار و صانعت مجاال  ثبات و امنیت سیاسی که ایجاد ةصفوی در سای ۀدر دور

ظهور دوباره یافتند. فلزکاری و ساخت ابزارآالت مرتبط با جنگ از صنایعی بودند کاه در ایان 

طاوالنی دارد. ایان  ةافزار، در ایاران ساابقتوجهی دست یافتند. ساخت جنگه رشد قابلدوره ب

عباس، کارد بر سمت راست دار شاهتفنگ -27تصویر 

 (URL 2مأخذ: ) بسته شده
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شد. اوج پیشرفت در این زمیناه را در دیگر منتقل می ۀای به دورمهارت در طول تاریخ از دوره

 صفوی شاهد هستیم. ۀدور

ه، بایاد ها به چاه نحاو باوددر پاسخ به این پرسش که الگوی استفاده و کاربرد این سالح

شده در این مقالاه، خنجار نقاش تشاریفاتی بسایار مهمای ایفاا گفت از میان سه سالح بررسی

ها نیز شاهان نمادی از سلطنت بودند و به همین دلیل است که در نگاره کرده است. خنجرهامی

قابض و کاارد نقاش تشاریفاتی در همواره این سالح را در دست دارند. برخالف خنجر، پیش

های ظاهری این دو سالح با خنجر نباید باعث شود که عملکرد ویان نداشتند. شباهتدربار صف

قبض در ارتش صفوی در دسات ها در نظر گرفت. گزارشی از استفاده از پیشیکسانی برای آن

هاا قبضنداریم و با توجه به بازتاب محدود آن در نگارگری، باید اینطور نتیجه گرفت که پیش

ای در سازمان نظامی و دربار صفوی جایگاهی نداشاتند، اماا میاان ماردم عاادی اهمیات ویاژه

 اند.داشته

 دهند. بارافزارهای این دوره تزئینات بیشتری را نشان میخنجرها در مقایسه با سایر جنگ

شایر باه  ةشوند. این نقاوش حملااین سالح بیش از هر نقش دیگری نقوش جانوری دیده می

هاا از مورد خنجرها این است کاه بار ساطح آن بسیار جالب در ةدهند. نکتها را نشان میغزال

اناد شاامل کار رفتههاا باهقبضهای نوشتاری استفاده نشاده اسات. تزئینااتی کاه بار پیشکتیبه

آیات قرآنی  ،اندتاری و نقوش اسلیمی هستند. متونی که بدین منظور انتخاب شدههای نوشکتیبه

و مذهبی هستند که بر وحدانیت خداوند تأکید دارند. عبارت نصر من اهلل و فاتح القریاب، لام 

حناان مضاامینی هساتند کاه بار ساطح مجید و یااهلل، یایلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد، یا

اند. بر سطح کاردهای این دوره نیز از آیاات قرآنای و عباارات ماذهبی قش بستهها نقبضپیش

 ۀده سور ةبخشی از آی) نصر، ماالنصر و اهلل من عنداهلل ۀاستفاده شده است. آیات یک و دو سور

یا سلطان یا سبحان، یا برهاان یاا دیاان، یاا  انفال(، نصر من اهلل و فتح القریب و بشر المومنین،

 شاوند.یم، یا حنان یا منان و یا رضوان مضامینی هساتند کاه بار کاردهاا دیاده میرحمن یا رح

ها ناام ساازنده و ها دارند در این است که بر سطح آنقبضهای کاردها با پیشتفاوتی که کتیبه

نیاز  -نقش غزال  –شود. عالوه بر کتیبه، از نقوش گیاهی و جانوری تاریخ ساخت نیز دیده می

 استفاده شده است. بر سطح کاردها
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ها کشد، بازتاب محدود آنکاردها را به چالش می ۀموضوعی که اطالعات موجود دربار

صفوی همیشه  ةصفوی است. در توضیح جامع ةدر نگارگری و متون تاریخی معاصر با سلسل

شدند و کارد آن به این موضوع اشاره شده است که مردان صفوی مسلح از خانه خارج می

وجه ها و منابع تاریخی صفوی به هیچاما بررسی نگاره ه که همواره همراه داشتند؛سالحی بود

های این دوره به این موضوع عوض در سفرنامه دهد. درچنین موضوعی را نشان نمی

توجه به این مسأله که برخالف زبان و فرهنگ نظامی فارسی در زبان انگلیسی  خوریم. بابرمی

و خنجر وجود ندارد، ایراد کار را باید در درک متفاوت از این دو  ای میان کاردتفاوت عمده

های موجود، مردان صفوی سالح جستجو نمود. با توجه به این مسأله و بررسی دقیق نگاره

حقیقت  شدیم درشدند و نقشی که تاکنون برای کارد قائل میهمراه با خنجر از خانه خارج می

 متعلق به خنجر است.

های متمادی افزارسازی نیز پس از قرنزوال حکومت صفوی هنر جنگمتأسفانه با 

ها در میادین نبرد و های آتشین در ارتش ایران اهمیت سالحزوال نهاد و با ورود سالحروبه

 پس از آن در تشریفات نیز از میان رفت.



 1399، بهار و تابستان 1، شماره اول، سال پژوهش های علوم نظامیدوفصلنامه علمی  
 

 

94 

 :منابع و مآخذ

:منابع فارسی  

 . تهران:ایرج افشار. ترجمه سیآرای عباتاریخ عالم .(1387) ترکمان، اسکندربیک.  -1

 امیرکبیر.

 تهران: نشر چشمه. .حسین کرد شبستری ةقص .(1388) .افشار، ایرج -2

 . تهران:پورترجمه احمد به .آدام اولئاریوس ةسفرنام .(1363) اولئاریوس، آدام -3

 .سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار

ستاد بزرگ  . تهران:ویصف ۀدور :تاریخ نظامی ایران .(1353) .بیانی، خانبابا -4

 .ارتشتاران

 .انتشارات دانشگاه تهران . تهران:نامه دهخدالغت .(1377) .دهخدا، علی اکبر -5

شورای  . تهران:ارتش شاهنشاهی ایران از کورش تا پهلوی .(1350) .، یحییءذکا -6

 .گذاری شاهنشاهی ایرانهزار و پانصدساله بنیان ارتشی جشن دو

های تاریخی بررسی .تاریخچه اسلحه سرد در ایران .(1346) .رومانسکی، دوبنچا -7

 .112ا 89،  (12)

 . تهران: اقبال.تاریخ صنایع ایران .(1366) .زکی، محمدحسن -8

 تهران: مرکز. .ترجمه کامبیز عزیزی .ایران عصر صفوی .(1388) راجر سیوری، -9

 . تهران: علمی.عباس اولزندگانی شاه .(1364) .فلسفی، نصراهلل -10

جنگ و جنگاوری بر  تاریخ چهارهزارساله ارتش ایران:.(1382) .سداهللمعطوفی، ا -11

 . تهران: ایمان.خورشیدی 1320فالت ایران از تمدن ایالم تا 

موقوفات بنیاد تهران:  خلدبرین، هاشم محدث، .(1372) .یوسفمحمد اصفهانی،واله -12

 دکتر محمود افشار.

ارهای باستانی ایران، عبدالکریم ابزجنگ: ابزارزین .(1382) .پورداوود، ابراهیم -13

 .اساطیر ر. تهران:داجربزه

 

 



 ی، فرهنگی و نظامی این دورهدر سازمان اجتماعها ی صفوی و جایگاه آنهای دورهقبضتأملی بر خنجرها، کاردها و پیش 

95 

 منابع انگلیسی:

14- MoshtaghKhorasani, Manouchehr, (2006), Arms and Armor from 

Iran:The Bronze Age to the End of the Qajar 

Period,Legat,Germany. 

Webography 

15- URL1: www.britishmuseum.org acces date (2016 / 1 / 9) 

16- URL2: warfare.uphero.com acces date (2015 / 16 / 9) 

17- URL3: www.harvardartmuseums.org acces date (2015 / 28 / 1) 

18- URL4: shahnama.caret.cam.ac.uk acces date (2015 / 23 / 9) 

19- URL5: wallacelive.wallacecollection.org acces date (2015 / 25 / 2) 

20- URL6: art.thewalters.org acces date (2016 / 28 / 1) 

21- URL7: jameelcentre.ashmolean acces date (2016 / 28 / 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://URL1:%20www.britishmuseum.org
http://URL3:%20www.harvardartmuseums.org

