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  پيشگفتار. 1
 در اين كتاب، از ارتشيان با نامِ. پرداخته، اوستاستدر ايران ه سازمان ارتش ترين متني كه بكهن

ن يتر جنگاوران يكي از بزرگدر اوستا،  .است گردونهبه معناي ايستاده بر  ياد شده كه)1(رَثييشَتر
 مزدا و ه، در روايت آفرينش گيتي توسط اهوربندهشن در) 38: 1357ويسپرد، (. نيروهاي مزديسنا هستند

 ،مزدا آسمان همچون ارتشتاري به نبرد با اهريمن پرداخت و اهورهاهريمن، مينوي ةبه هنگام حمل
. فروهرهاي ارتشتاران پرهيزگار را براي رويارويي با اهريمن پيرامون بـاروي آسمـان بگمارد

اي  هساالر ديگر ايزدان است، در اين نبرد جامكه ارتشتاران)واي( ايزدباد) 63: 1369بندهشن،(
كشتن و جلوگيري از هجوم ) 111: همان. (ارتشتاران است ةجامگوهرنشان و سرخ بر تن دارد كه 

 و عيوبي كه) 48: 1354خرد، مينوي( ارتشتاران استهايويژگيدشمن به مرز و بوم خويش از 
خشونت،  گي،نابخشايند شكني، ستمكاري، آزار، پيمان: از ستا  عبارت ،بايد از آنها بپرهيزند ارتشتاران

هاي يافت و فراخور حال سلسلهسپس همين مفهوم گسترش  )77: همان. (ر و خوار شمردن ديگرانتكب
ي و ايران پيش از اسالم به سازماني منظم با تعريف دقيقي از سلسله مراتب تبديل شد كه هنرهاي رزم

  . پيدا كردنمود  نامهخداينامه و آييندر متوني با نام ، اشفنون نظامي
 ةدربار  پهلوي  زبان  به  ها و رساالتىكتاب  ، عنوان نامگ  يا ايوين  نامگ  آيين  ،پهلوي  ، در زبان نامه آيين

  ، قواعد و رسوم اجتماعى  طبقات  و نمايندگان  دولت  بزرگان  و مقامات  دربار، مراتب  و رسوم  آداب
و   نوروز و مهرگان: همچون  ايرانى  هاي جشن  اريبرگز  هاي، آيين جنگ  دابآ ها،ها و سرگرميبازي

  هيچ. بوده است آميزحكمت  ها و سخنان ها، لطيفه ها، داستان با ذكر اسطوره  ، همراه دينى  موضوعات
، در  داشته  دينىجنبه غير  از آنها كه  اما برخي ، است  نمانده  برجاي  تمامى  ها بههنام نـآيي  از اين  يك
  كه بود  در ترجمه آنها اين  مهم  يها انگيزه از.  ندشد  ترجمه تازي  به  خست اسالمىهاي ن سده

كار  سرلوحة  را ساسانى  حكومت هايآيين از پيروي  ، كه عباسى  خلفاي  ويژه  ، به اسالمى  فرمانروايان
  . رندگي  بهره ها در سامان بخشي امور كشوررساله ، بتوانند از آنخود قرار داده بودند

را   كند و آن ياد مى الرسوم  كتاب  با عنوان  از آن  مسعودي  كه  است  بوده  اي نامه آثار آيين  اين  ترينِبه نام
و شمار   داشتهرا نيز در بر)  ساسانى هدور  دولتى  مناصب  جدول(»گاهنامه«شمارد كه مي  بزرگى  كتاب

  قرار داشته  و بزرگان  در اختيار موبدان  آن  كامل هخنس  وي ةگفت  و به  بوده  هزار برگ  آن  صفحات
  )104: 1389، سعوديم(  .است
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پرداخته و آن را به فرماندهان نظامي هاي نبرد ميبوده كه به آموزش شيوههايي ،كتابنامهآييندر ميان 
و  »ح و آالت احلربة و محل الساليالکتب املؤلفة فی الفروس«: مانندآموخته است، گفتارهايي و سپاهيان مي

ی االربعة الثغور من الشرق و الغرب و ف کانت ملوک الفرس تولّيکتاب تعبئة احلروب و آداب االساورة و ک«
س و الطالئع يه اجلواسي و توجنيض الکميکتاب أدب احلروب و فتح احلصون و املدائن و ترب« و» اجلنوب و الشمال

گويد كه بيشتر آنها ها را آورده و مي، نام اين كتابالفهرست درنديم البته ابن  »ا و وضع املساحليو السرا
اين ع مقّفابنبه احتمال بسيار  )132: 1381ابن نديم، (. به عربي برگردانده است) عابن مقّف(را روزبهان 

 اما. ترجمه كرده استتازي به  شير بابكان بر گرفته و از پهلويدار »)2(هاي كارزارآيين«از  ها راكتاب
آثار  نخست اسالمي براي ةسد«: شودهاي زير روشن ميبا نقل قول ها آمداينكه چه بر سر اين خداينامه

 ،فرهنگي ايران، چندان مساعد نبود، مجاهدان بدوي هنوز با مظاهر دانش آشنا نشده بودند و آن اندازه
ازين رو با كتاب و  ،فته بودندبه درستي درنياايي داده بود ـش و دانـنارزش و اعتباري را كه قرآن به دا

ر كمر به ـه اگـد كـپنداشتنبه ويژه اگر آنها را از آنِ كافران و مشركان مي ،اي نداشتند نوشته ميانه
به همين جهت در گير و دار . ردندككم در نگه داريش نيز اقدامي نمي دست ،بستنداش نمينابودي
 از دستبرد رخدادها ،ايران از ميان رفت؛ و بخش ديگرها، بخشي از آثار علمي و ادبي ها و آشوبجنگ

اندك دانشمندان و اديبان قرار گرفت و مورد بهره برداري  ،آشفتگي ةدر امان ماند و پس از گذرِ دور
   )40: 1374ي، محمد(» .اندك به زبان عربي درآمد و با فرهنگ اسالمي درآميخت و جزوِ آن گرديد

ند و به ناچار ما براي آشنايي با آن معارف ايران باستان از ميان رفت ةبرگيرندبيشتر منابع در ،با اين حساب
 ةه از جملد در دست نداريم كـنليف شدأهاي نخست اسالمي تر سدهمنابعي بهتر از آنچه كه د ،معارف

   .فردوسي است ةشاهنام و ابن قتيبه األخبار عيون آنها،
چرا كه  ؛مشترك يا به هم نزديك بوده است ،وسي و ابن قتيبهفرد ةمنابع مورد استفاد ،احتمال بسياربه 

يا در  و ند؛مشترك موضوع و تعبير يا در هايي از فنون رزم و آيين نبرد آورده شده كهنمونهدر هر دو اثر 
در  كهشود كه در يكي هست اند؛ البته مطالبي نيز ديده ميموضوع، مشترك و در تعبير، متفاوت

ژانرِ متفاوت دو اثر به سبب ين ناهمپوشاني نه از تضاد و ناسازگاري مطالب، بلكه اما ا ؛ديگري نيست
مّلتي است كردن در پيِ زنده است كه  مّليو ، اثري حماسي شاهنامهبدين معنا كه  ،گيردسرچشمه مي

هدفي  ،األخبار عيوناما . وز و غالبنديرپولي از جهت فرهنگي  ؛اندنظامي شكست خورده كه از جنبة
و تمركزش را بيشتر بر مطالبي گذارده كه فرماندهان جنگي عصر عباسي را به تعليمي دارد  -  آموزشي
از جمله موارد مشترك دو  .خودداري كرده است ملّيو از نقل رخدادها و عناصر تاريخي  ) 3(كار آيد
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: هاي فرعي همچوندستهو  ميسره، قلبهاي اصلي ميمنه،  رايش سپاه، دستهتوان به چگونگي آاثر، مي
هاي ، روش)مواد(، بنه )رصادالعيون علي اإل( بانان، ديده)أذكاء العيون(، كارآگهان )طالئع( دارانطاليه

  .اشاره كردو فنون قلعه گيري  شبيخون،شبيخون كردن و جلوگيري از 
موضوع و پرسش پژوهش تعريف .1-1  

چرخد كه در شاهنامه نبرد ايران باستان مي پيرامون شواهدي از فنون ،اين جستارمحوريت اصلي  
اي از اين مقاله به دنبال آن است كه هم گوشه. ابن قتيبه بازتاب يافته است األخبار عيونفردوسي و 

هنرهاي نبرد ايران باستان را عرضه كند و هم از راه مشتركات دو اثر، نشان دهد كه به احتمال بسيار، 
ردوسي، امانتداري بزرگ و ناقلي امين در نقل آيين و فرهنگ ايرانيان منابع اين دو، يكسان بوده و ف

باستان؛ زيرا از  آشنايي با آيين نبرد در ايران ررسي اين دو اثر، رهيافتي است بهب. پيش از اسالم است
از سوي ديگر، بخش آداب الحرب ترين اثر حماسي ايران است و  گبزرفردوسي،  شاهنامةيك سو، 

هايي كه هنوز منابع پهلويِ هاي نخست اسالمي است؛ سدهابن قتيبه است كه از متون سده األخبار عيون
صاحبان اين دو اثر، هردو اذعان دارند كه . دورة ساساني يا ترجمة عربي آنها از ميان نرفته بودند

» قواعدها اب الحرب وآد«ابن قتيبه در بخش  اند؛ها نقل كردهنامهها وآيينمطالبشان را از خداينامه
به اين مطلب اذعان نيز ردوسي و ف )4(خوانده است نامهآيينگويد كه اين مطالب را در هشت بار مي

هايِ نامهبوده كه برگرداني از خداي )6(منصور عبدالرّزاقمنثور ابو شاهنامة كه منبع اصلي وي، )5(دارد
اين پژوهش  )7(.او رسيده استبه دست و به وسيلة يك مهربان دوست  ايرانيان پيش از اسالم است

  : هاي زير پاسخ دهدتالش دارد به پرسش
  بازتاب يافته است؟ األخبار عيونو  شاهنامهدر ايران چگونه بوده و به چه شكل در  ،ساختار ارتش. 1
، يك اثر ايراني است و شاهنامهاين فرضيه را اثبات كند كه تواند دو اثر، مياين آيا مشتركات . 2

 ؟ها امانت دار بوده استنقل از خداينامه فردوسي در

 پيشينة تحقيق. 1-2

هاي پژوهش ،شاهنامهدر باب پيشينة اين پژوهش الزم است گفته شود كه در باب آيين نبرد با تكيه بر 
ي پرويز ناتل خانلري نوشته »سپاه و جنگ در شاهنامه فردوسي«: بسياري به انجام رسيده است مانند

، 1389 احمدي؛ انتشارات دافوس ،مسلم ،»راهبردها و فنون جنگ در شاهنامه«، 1313سال مجلّة مهر 
مجموعه  موسوي ،؛ عباس»يري و حماسي شاهنامهطنيرنگ و تدابير جنگي در بخش اسا« جستارهاي

 ، فصلنامةحسين حسن زاده محمد »شبيخون در شاهنامه«، 1390 هزارمين سال سرايش شاهنامهمقاالت 
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اند اما تا آنجا كه نگارندگان مقاله جستجو نموده، 1390وش نامه سال دوازدهمعلمي پژوهشي كا
و  األخبار عيونهاي نبرد ايران باستان با استناد به اي با رويكرد تطبيقي در باب آيينتاكنون مقاله

  .، انجام نگرفته استشاهنامه
  پردازش تحليلي موضوع.2

  و شاهنامه األخبار عيون هداف ابن قتيبه و فردوسي در آفرينشا. ا -2

   األخبار عيونابن قتيبه و . 1- 2-1

در يكي از شهرهاي كوفه، يا ) م 889-828/ ق 276- 213(راني تبار اي بن مسلم دينوري ...عبدا محمدابو
نسب من : كندش اشاره مياخود به روشني به تبار ايراني )43: 3ج  ،1402كان، ابن خّل. (شدبغداد زاده 

: 1913ابن قتيبه، . (عاهاي جاهالن اين قوم، از عرب دفاع نكنمع از آن نيست كه در برابر اددر عجم، مان
چنان كه هويداست ديانت و تقواي شديد ابن قتيبه موجب شده است كه وي در كشاكش شعوبيه  )278

ست ادب به د ةي خود در زميناي از كارهاگونه برنامه ،عيونآغاز وي در . و ضد شعوبيه داخل شود
نمايد و از ه ميخواننده را به اخالق نيك را .اين كتاب در امور مهم راهگشاست«: گويدمي دهد، مي

در سياست و آبادسازي زمين  بر تدبير بايسته و سنجش شايسته و نرمي و ماليمت. داردفرومايگي باز مي
روشنگر شود، اهل علم را  را از آن پرداختم كه ادب ناآموخته را األخبار عيون من اينانگيزد، بر مي

فصل . آرامش آردپادشاهان را پس از رنج و خستگي  تذكار باشد، رئيسان و مرئوسان را ادب آموزد و
هاي  سي بخشبرر ».است كه باز فرماندهان لشگر را سودمند افتد »الحرب كتاب«، األخبار عيوندوم 

ي و اخالقي هند و ايراني را گرفته و بر هاي فرهنگ تسّن دهد كه ابن قتيبه عيناًنشان مي عيونكتاب 
  )450: 4ج  ،1349نوش، آذر. (گسترش داده استحسب حال 

  خاندان ويفردوسي و .2- 2-1

به منظور ) 151: 1879نولدكه، ( .ديده به جهان گشودخورشيدي  324در سال  ابوالقاسم فردوسي 
ي وي را بررسي كردي فرهنگتاريخ ةها و دستاوردهاي فردوسي، بايد پيشين ت، آرماندرك شخصي .

ي ايران، سنّتها كه در تاريخ استان بزرگ خراسان، سرزمين پارت اي باستاني ازوس، زادگاهش، ناحيهت
) 45: 1390شهبازي، ( .ات پارسي دري بودو ادبيزبان  شد، گهوارةمظهر پهلونان باستان شناخته مي

اورز ـي وكشدار عاد زمين ،غلبچه اان بوده كه گردانيم كه تبار فردسي از دهقانان و كدگ خُوداي مي
نواحي روستايي، گردآوري ماليات و  هاي زيادي داشتند و مسئول ادارةزمين ،بسياري از آنها .اندبوده

اعي ـاه اجتمـخاستگ. اندآمدهايراني به شمار مي ةرات جامعع اينان ستون فقـسربازگيري بودند و در واق
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ن ـآورش روشتـزرگ و شگفـر بـاثد آوردن ـديـراي پــب را ل ويـاو، دالي دافــردوسي و اهـــف
ق به ايران پيش ي بودند كه بر اثر تعّلان و حاكمان محّلدار زميندهقانان گروهي از  )32: همان( .كندمي

 خود به ياد داشتند به حفظنياكان هاي قديم و خاطراتي كه از دوران عظمت از اسالم و به خاندان
   .اندكردهداشته و حكايت ميبرز و اغلب آنها را ا گماشتندت ميي و محلي همايات مّلرو

 ةآيينه فرهنگ و ادب سدرا فردوسي  شاهنامه اندشماري از پژوهشگران كوشيدهاين در حالي است كه 
. گيرندچهارم و متأثر از فرهنگ اسالمي بدانند و نقش آيين و فرهنگ ايران پيش از اسالم را ناديده ب

  )128: 1384سبزيان پور، (: نك
و » هاي نظاميتاكتيك«، »روانشناسي جنگ«، »آرايش جنگي«اصلي اين مقاله از چهار بخش  بدنة

  : ايمنقل كرده األخبار عيونو  شاهنامهتشكيل شده كه شواهد هر يك را از دو كتاب » جنگيتدابير «
  آرايش سپاه و اركان ارتش .2-2
  صليهاي ا دسته. 1- 2-2

ميمنه، ميسره، قلب : كه در بخش اصلي شودارتش، خود به دو بخشِ اصلي و فرعي تقسيم مي اركان 
و  مقدمهالبته از بخش  ؛گيردرا در بر مي نظام سوارههم  نظام و ساقه را داريم كه هم پياده مقدمه سپاه و

  .ساقه در شاهنامه به روشني نامي برده نشده است
آن،  اي تشكيل دهندةبيشتر نيروه سمت چپ لشگر است كه معموالً: ميسرهبال چپ يا  .2-2-1-1

   .شوده دارد كه توسط سپهبد برگزيده ميسپاه بر عهد پهلواناناند و فرماندهي آن را يكي از نظام سواره
  چو خورشيد سـر زد سـر از تيـره كـوه    
   كه گفتي زمـين گشـت گـردان سـپهر    

   ميـــــــسرهبيــاراستـــــــه ميمـــــــن و 
   

ــروه  خ   ــر دو گـ ــد ز هـ ــي برآمـ   روشـ
  گـــر از تيغهـــا تيـــره شـــد روي مهـــر
ــين يكســره     ــت آهن ــوه گش ــين ك    زم

  

  )1621: 2ج ،1388فردوسي، ( 

 ةبال چپ بيشتر افراد تشكيل دهند بخش راست لشگر است و مانند: بال راست يا ميمنه .2-2-1-2
  : دهندتشكيل مي نظام آن را سواره

ــر  بياراســـت ــهبـ ــوس ميمنـ ــو و تـ   گيـ
   

  اران بيـــدار بـــا پيـــل و كـــوسســـو  
  

  )378: 1ج ،همان( 
قرارگيري سپهبد يا شاه بخش سپاه است كه مركز فرماندهي و جايگاه  ترين مهم: قلب. 2-2-1-3

   :گيرندجاي مي در اين بخش ترين نيروهاي رزمي معموالً زبده. است
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   در قلبگـــــاهســـــپهدار كـــــاووس 
   

   ز هـــر ســـو رده بركشـــيده ســـپاه  
  

  )214 :1ج  ،همان( 
، براي آرايش سپاه در ميدان نبرد به توصيف مواردي مانند استقرار جنگجويان چپ األخبار عيون
 پرداخته و براي هر يك از مقدمه و ساقه در استواري لشگرت ـ، اهمينظام ، جايگاه سوارهدست
   .كند كه چه زماني بايد وارد نبرد شوندو ساقه معين مي مقدمههاي ميمنه،  بخش

و سراً يکونَ لقاؤه يسرة ليعسر فی املأ )٨(وضع من کان من اجلندينةُ فی املُحاربة أن قد جرت الس: ينيقرأت فی اآلو«
رتاد للقلب مکاناً مشرفاً يأن لة أو جمانبة ويترک ذلک علی حال ممانَ اللقاُء من الفرسان قُدما وکويأن ه شزراً ويمرو
تان فإن زالت املاد تبإن زالتا بعض الزوال ما ثَغلَبونَ وي القهرونَ ويسرة اليمنة و امليه فإنَّ اصحاب امليضعه فلتمس ويو

نهم احد إلَّا شذَّنَّ ميفال  سرةُيا املمأاملادتان، فو منةيناوِش اهلُ امليإذا عی اجلند فَلسرة وياملمنة وينتفَع بِثُبات املياملادتان مل 
قدرونَ علی لقاِء من ي النيِمنة و املادتيصحاب املَأأنَّ  عم ،تهميدونَ عادريخاف بائقته فيهم من العدو من يبادر إليأن 

هم ويم عاطفأالرجوعِ إلی ناوِشاملَ، ونيصحا رة الياصحابس يقدرون علی مإلَّا مائلناو ونيشة عجي زهم الرجوع
نامه خواندم كه آيين جنگ همواره چنين جريان  در آيين: ترجمه )١٩١: ١ج ،، بی تاةبيابن قت(» .نيعاطف

شود تا رويارويي با دشمن برايش، آسان باشد و داشته كه سرباز چپ دست در بال چپ لشگر نهاده مي
قلب . گر در حالت يورش يا گريز، همواره پيشاپيشِ لشگر است منظام سواره. ت تيراندازي كندبا دّق

بال چپ  ،لشگر پا برجاست ةو ساق مقدمهتا هنگامي كه . سپاه بايد در جايي بلند و داراي ديد قرار گيرد
از ميان برود، ايستادگيِ  و ساقه مقدمهاما اگر  پاشد،فرو نمي ،و راست حتي اگر اندكي از بين رفته باشد

و ساقه بايد وارد  مقدمهچون سربازان درمانده شوند، بال راست و و . دو ديگر سودي نخواهد داشت آن
مگر آن هنگام كه كسي  ،اما هيچ يك از سربازان بال چپ نبايد از صف خود جدا شود ؛كارزار شوند

. شان بيايد كه در اين صورت بايد تجاوزش را پاسخ دهنديبه سو رود،اش مياز دشمن كه بيم هجوم
ال ـب. برگردندنشان به صف يارا هم م به پيكار درآيند وـوانند هـته نميـو ساق دمهمقنفرات بال راست و 

  .كندد و بازگشت آنها را ناتوان ميـرد دارنـوانايي نبـايل تـالت مـا در حـچپ نيز تنه
شده است، همانگونه ، بنابر سواره يا پياده بودن سربازان به سه بخش، بهره ميشاهنامهاركان ارتش در 

و فيل  نظام ، سوارهنظام ه در متون تاريخي، ارتش ساسانيان نيز چنين توصيف شده كه شامل پيادهك
 . سواران، بوده است

را جلوي صفوف تعيين نموده  نظام فردوسي در آرايش جنگي، جايگاه پياده: نظامپياده. 2-2-1-4
  : است

ــو    پيـــاده كـــه بـــد در خـــور كـــارزار ــوار بفرمـ ــيش روي سـ ــا پـ   د تـ
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ــزه   وران صـــــفي بركشـــــيدند نيـــ
  

ــپردار ــان  سـ ــا بادپايـ ــران )9(بـ   سـ
  

  )638: 1ج  ،1388فردوسي، ( 
اي از بسزايي برخوردار است و بخش عمده از اهميت در شاهنامه نظام سواره: نظامسواره. 2-2-1-5

لشگر دشمن دو جناح و يورش بردن به پس  پروست كردن و احاطةبراي  غالباً .جنگ را بر عهده دارد
با نگاه به ابيات شاهنامه . ستدر دو جناح سپاه بوده ا نظام رفته است؛ جايگاه اصلي سوارهمي كار به

  .در بال راست و چپ لشگر است معموالً نظام توان گفت جايگاه استقرار سواره مي
ــزار    ــه ده هــ ــر ميمنــ ــتاد بــ   فرســ
ــزار   ــره ده هــ ــر ميســ ــتاد بــ    فرســ

  

  دالور ســــواران خنجــــر گــــذار  
ــده ــوار گزيــ ــار ســ   زاراز درِ كــ

  

  )718: 1ج  ،همان( 
همواره پيشاپيش  متفاوت از شاهنامه است و نظام ، جايگاه سوارهاألخبار عيوندر الزم به ذكر است كه 

  .كندحركت مي لشگر

، همواره پيشاپيشِ لشگر نظام سواره: ترجمه )191: 1ابن قتيبه، بي تا، ج( »کونَ اللقاُء من الفرسان قُدمايوأن «
  .است

ساسانيان بيشتر است؛  ة، به ويژه در دورشاهنامهها در عهد تاريخي كاربرد پيل: سوارانپيل. 2-2-1-6
 ته و از سوراخ برجچند تيرانداز در برج قرار گرف ،بستندپشت پيل، برج چوبي بزرگي مي بر معموالً

دفاعي  ها، سد نمودن بخش پيشين لشگر به عنوان يك سنگركاربرد ديگر فيل. كردندتيراندازي مي
  )90: 1318مقتدر، . (بود

ــود ــپاه    بفرمـ ــب سـ ــيش قلـ ــا پـ   تـ
  نهادنــد صــندوق بــر پشــت پيــل     
   هــــزاران دليــــران بــــه روز نبــــرد

  ســـوار  سيصـــد نگهبـــان هـــر پيـــل
   

ــتند راه     ــي ببسـ ــيالن جنگـ ــه پـ   بـ
  زمين شـد بـه كـردار دريـاي نيـل     

  )10(به صندوق در ناوك انداز كـرد 
ــه ــوي و هم ــه جنگج ــدار هم   نام

  

  

  )717: 1ج ،1388فردوسي، ( 
  سپاه هاي فرعيدسته .2-2-2

بيرون از هايي نام برده شده كه كه بگذريم، در هر دو اثر از دستهجنگ  جبهةسپاه در  اصلي ةتن از
 عهده دارند و با انجام اين وظايف،اصلي لشگر، وظايفي بر  ةبراي كمك به تن ميدان نبرد قرار دارند و

بانان، بنه، ديده ، كارآگهان،دارانطاليه :شاملها اين دسته. كنندلشگر را در رسيدن به پيروزي ياري مي
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 داران، كارآگهان،طاليه :نخست يعني ، در چهار دستةشود كه هر دو اثردهان مي و روزي روزبانان
 األخبار عيوندهان در  پاياني يعني روزبانان و روزي ةاما در مورد دو دست ؛اندمشترك ،بانان و بنه ديده

   .گفته نشده استسخني 
  طاليه .2-1- 2-2

را پاه است تا راه پيشاپيش س اش، حركت،هاي فرعي است و وظيفهدسته ترين مهمطاليه يا چاوشان از 
طاليه، نخستين گروهي است . خطر كند و اگر دشمن پيش آيد، سپهبد را آگاه كندبي ،براي گذر سپاه

در  شاهنامه براي نمونه در. شودترين نيروها تشكيل مياز ورزيده كند و معموالًكه با دشمن برخورد مي
  : خوانيمداستان پادشاهي هرمزد مي

  بديــــد آن دالور ســــپاه  طاليــــه
   بگفــت آنــك بــا نــامور مهتــري    

   

ــاه    ــا بـــر ســـاوه شـ   بيامـــد دوان تـ
  يكي لشگر آمـد بـه دشـت هـري    

  

  )1516: 2ج  ،همان(
ها بايستند، در بر بلندي د،ننميني امن حركت كداران بايد در زطاليه كه شودكيد ميأنيز ت عيوندر 
 رِِسلتو« .نگذرند ،هاي قابل استتار كمين كنند و از زميني كه در موردش آگاهي ندارند ها و مكانبيشه

رض ومن األ فی قرارٍ الطالئعيالع وفُقيرضاً مل أوزوا جيالوا علی التمکن الکميلها وستقصوا خربفی اخلَ نياکنِاالمو رم 
  )١٩١: ١ج بی تا، ،ابن قتيبه( ».ةياخلف

  هان اكارآگ .2-2- 2-2

هاي به پايگاهظامي اين افراد در پوششي غيرن. ت دشمن استاين گروه، كسب آگاهي از وضعي ةوظيف
كار . شونداه ميكنند و از شمار نفرات، تجهيزات و نقاط نيرومندي و ضعف دشمن آگدشمن رخنه مي

نيروهاي « هانابه كارآگ در اصطالح نظامي امروز. ات جاسوسي همراه استا عمليب آنها معموالً
  .گويندمي» العاتياّط

  نماند سخن در نهان بدان تا        كارآگهانبهر سوي رفتند                         
  )1364: 2ج ،1388فردوسي، (

 ون و إستطالعيالع أذکاُء: د احلربِ احزم؟ فقاليمکاای : و قرأت فی بعض کتب العجم أنَّ ملکا من ملوکهم سئلَ«
ن پرسيده از شاهي از شاهاهاي ايرانيان خواندم كه  در برخي كتاب: ترجمه )١٩١ :١،جتابة، بیيابن قت(» .األخبار

  .خبرچينان تيز هوش و جستن خبرها: تر است؟ گفت نبرد، دورانديشانه ي ازچه ترفندهاي: شد

در داستان دوازده  .گيرندقرار مي ها هاي بلند و تپهجاي در بانان معموالًديده: بانانديده. 2-2-2-3
   :خوانيمشاهنامه چنين مي )11(رخ
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ــم   ــپردم به ــپردي س ــون س ــان چ   چن
ــده   ــب دي ــان از ل ــدر زم ــه ان ــان ك    ب

   

  )12(درين بـود گـودرز بـا گسـتهم      
  بگــوش آمــد از كــوه زيبــد فغــان 

  

   )679: 1ج، 1388 فردوسي،( 

»وسلَئ ع1ج ،تا، بيهبيابن قت( ».دارصأون علی يعداد العإف ويخماتلة العدو عن الر: فی القتال فقال زمِاحلَ ثائقِن و :
ها و دور نگه داشتن دشمن از آباداني: پس گفت ،نبرد پرسيده شد هايدورانديشي دربارة: ترجمه )191

  .هابر راه گماشتن چشم ها

   روزبانان. 2-4- 2-2

اش سستي در انجام وظيفه گردند تا كسي از لشگر نگريزد و ياد كه در اطراف سپاه مينگهبان لشگرن
در داستان سياوش، پس از كشته شدن  .گويندمي» دژبان«ر اصطالح نظامي امروز به روزبانان دنورزد، 

خواهد كه فرنگيس را نهاني گرفته و به سياوش و در سوگواري فرنگيس، افراسياب از سربازانش مي
  : روزبانان دهند

ــه درگــه برييــدش كشــان     ز پــرده ب
   

ــان    ــردم كشــ ــانِ مــ ــر روزبانــ   بــ
  

  )364: 1ج ،1388فردوسي، ( 
  .براي اين مورد شاهدي ديده نشد األخبار عيوندر 

جنگي است كه در هنگام حركت سپاه، پيشاپيش  ةآذوقه، ابزار و جنگ افزار، ذخير: بنه. 2-5- 2-2
نمونه در داستان بيژن  براي .گرفته استميسنگ فاصله پسِ لشگر قرار چند فر لشگر و بهنگام جنگ با

  : خوانيمو منيژه مي
  كرد بار و برآراست كار )13(گسي
ــد  ــابش ــه ب ــكش بن ــوش )14(اش    تيزه

   

   چنــانچون بــود در خــور كــارزار     
ــوش  ــاي گ ــپه را بهرج ــه دارد س   ك

  

  (همان، ج1: 622)
دانند كه بايد تأمين شود تدابير جنگ مي ترين مهمجنگ را از نيز، خبرگان، بنه و ابزار  األخبار عيوندر 

 بعض نَّأيف بعض کتب العجم و«: و همواره پشت لشگر حركت كند تا در صورت نياز از آن استفاده شود
أئل عن احلکماء سن تکونَأو: احلرب مورأ شد در : ترجمه )١٩٥: ١ج تا،ابن قتيبه، بی(» .من ورائها هلا مواد

: امور جنگ پرسيده شده ترين مهمهاي ايرانيان آمده است كه از تني چند از حكيمان درباره ي نامهبرخ
  .باشد در جنگ، بنه و آذوقه در پسِ آوردگاه
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  روزي دهان . 2-2-2-6

شد و آن، درم و دينار دادن به آنانست كه براه دور پاه، كار روزي دهان آغاز ميـينش سپس از گز
دهان، افزارمنداني روزي. يستي زن و فرزندشان در آن هنگام از آرامش برخوردار باشندروند و مي با مي

پايين و كارمنداني ديواني بودند كه كارشان دادنِ درم ماهانه به كارمندان و پيشكاران و درم  از ردة
  )290: 1387جنيدي، . (ساالنه به سپاهيان بود

  : ز چنين آمده استدر پادشاهي خسروپروي شاهنامهدر بخش تاريخي 
  بنوروز چـون بـر نشسـتي بـه تخـت     

ــر ــدي  فروتـ ــان را بـ ــد، مهـ    ز موبـ
   

ــت    ــد نيكبخــ ــك او موبــ   بنزديــ
ــدي   ــان را ب ــان و روزي ده   بزرگ

  

  )1692: 2ج ،1388فردوسي، ( 
  .شاهدي براي اين مورد ديده نشد األخبار عيوندر 

  روانشناسي جنگ .2-3

مستقيم و هايي آمده است كه بير خارج از ميدان نبرد، نمونهو تدا جنگ رواني دربارة األخبار عيوندر  
: است از آن جمله انجامد،نيروهاي خودي مي روحيةدشمن و تقويت  به تضعيف روحية غيرمستقيم

اقدامات و پرهيز از  دوري از بدخواهان، ،شايعه كردن خبر پيروزي، رايزني با نزديكان صادق و نيكخواه
  .نادرست

   )همان( ».ظهار السرورإفشاء الغلبة وإ« :دشمن روحيةتضعيف . 3-1- 2 

نيكي خواهند و دعاي  يكديگر پيش از يورش براي األخبار عيوندر : نيايش به درگاه خدا .2-3-2
  )192: 1 جابن قتيبة، بی تا، ( ».هم بعضاًبعض ريخستيأن  هم بعدنِکمن مذا ثاروا مإ فترقواي« .خير كنند

ايستد و آيد در برابر خداوند به نماز ميراي نبرد با گرگ از اسب خود پايين مينديار باسف در شاهنامه
  .خواهداز او ياري مي

ــار   ــد از بـ ــرود آمـ ــرفراز ةفـ   سـ
   

  جهانـدار بـردش نمـاز   بـه پـيش     
  

  )833: 1ج  ،1388فردوسي، ( 
نان پيش از نبرد هاي پهلوا، رجز خوانيشاهنامهجنگ رواني در ترين شكل رايج :رجز خواني .2-3-3

از  هاي پي در پيرود، ايرانيان شكستپس از كشته شدن ف .مانند نبرد رستم و اشكبوس ؛تن به تن است
اينجاست كه از رستم ياري مي خواهند، با  ،اندكوه هماون پس نشسته ةاند و تا دامنتورانيان خورده

شود، رستم به آنان ر آنان دميده مياي داش، روح تازهپاه و سخنان دلگرم كنندهـآمدن رستم به س
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سپرد و پياده به ن نبرديم، قلب سپاه را به توس ميگويد كه گردان سپهر با ماست و ما پيروز اي مي
  : آوردگاه اشكبوس مي رود

  بدو گفت خندان كه نام تو چيسـت 
ــام    ــه ن ــخ ك ــين داد پاس ــتن چن   تهم
  مــرا مــامِ مــن، نــام مــرگ تــو كــرد 

  سزان فرســــتاد تــــوپيــــاده مــــرا 
   

  تن بي سرت را كه خواهد گريست  
  چه پرسي كزين پس نبيني تـو كـام  
ــرد    ــو ك ــرگ ت ــگ ت ــرا پت ــه م   زمان
ــا اســپ بســتانم از اشــكبوس    كــه ت

  

  )518: 1ج همان،( 
  هاي نظاميتاكتيك .2-4

با توجه به بايد سپاه  فرماندةچنين آمده كه  األخبار عيون در: عناصر طبيعت بر آرايش سپاهنقش . 1- 2-4
ر ستدبِين أ من احلالِ علی حالٍ شِياجل بصاح نَّوألُي وال«د ش را آرايش دهلشگر اد و تابش خورشيد،زش بو

ه عجندبه باد  پشترا  سپاهش بايد قطعاً ،فرمانده: ترجمه )١٩١: ١، جبة، بی تايابن قت( ».حيالشمس و الر ني
  .قرار دهد و خورشيد

  . نشدشاهدي براي اين مورد ديده  شاهنامهدر 
سپاه در آغاز جنگ شتاب نكند و تا  كه بهتر است فرماندة چنين آمدهعيون در : زمان جنگ .2- 2-4

بهترين زمان آغاز جنگ، پايان روز است اي نبود بپرهيزد اما اگر چارهجايي كه ممكن است از انجامش 
أخر : قالت العجم« .برندگيري از تاريكي شب جان به در  لشگر شكسته شود بتوانند با بهره چرا كه اگر

تا آن : گويندايرانيان مي: ترجمه )202: همان( ».ر النهارفاجعل ذلک آخ ن مل تجد بداًإرب ما استطعت فاحل
ايي از آن نبود، آغاز جنگ را به پايان روز پس اگر چاره ؛به تعويق اندازتواني، جنگ را جايي كه مي

  .بيانداز
جنگ نبايد وارد پيكار شود  شود كه فرماندةهمين موضوع تكرار مي األخبار يونعباز در جايي ديگر از 

هنگام نياز واقعي و در صورت نياز به ستيز و درگيري آن را به پايان روز موكول كند و مانع  مگر به
  .ي دشمن نشودگريختن سپاهيان شكست خورده

ذا کان کذلک إوجد معهما من احملاربة بد، فيعلی حال الضرورة وعلی اشد ال إلَّاجنداً  شِياجل بصاح نبحارِيال«
ال حال أن يخلَّی بني املنهزمني وبني الذهاب وينبغی علی کل و دافع باحلرب الی آخر النهاريش أن يجهد صاحب اجليفَل

نياز باشد و يا  سختسپهبد، سپاهش را زماني وارد پيكار كند كه يا : ترجمه )191: 1ج ،همان( ».يحبسوا
جنگ را به  ،پس اگر شرايط به سمت جنگ رقم خورد سپهبد بايد بكوشد. از جنگ گزيري نباشد
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شان گرفته ياده شود و جلوبه هر روي بهتر است به گريزندگان، اجازه گريختن د. پايان روز بكشاند
  .نشود

  .براي اين مورد، شاهدي ديده نشد شاهنامهدر 
   شبيخون .2-4-3

   راهكارهاي جلوگيري از شبيخون. 3-1- 2-4

به نام خسك  زيفل يپاشيدن موانعبراي پيشگيري از شبيخون،  األخبار عيوندر : خسك. 3-1-1- 2-4
تواند به ي خبر شبيخون دشمن، مينامدبرانه انتشار پيشنهاد شده است و چنين آمده كه از نظر رواني،

  .بايد محتاط بودانجامد پس در اين باره شكست و فروپاشي لشگر بي
نَّ فی إنتشار اخلرب عنه فَإن ش ميس صاحب اجلرِحتيلو اتيها البيف فوختيفی املواضع اليت  )١٥(کساحلَ طرحِيلو«
هايي كه در آنها  خارهاي فلزي بايد در مكان: ترجمه )191 :1ج ،همان( ».هنتقاضإنتشاره فساد العسکر وإ

چرا كه در  ؛ي لشگر بايد مانع پخش اين خبر شودترده شود و فرماندهرود، گسترس از شبيخون مي
    .ودشصورت پخش شدن اين خبر، لشگر دچار آشفتگي و شكست مي

، آتش حفر كنده، كمين مانند ،نيز براي پيشگيري از شبيخون راهكارهايي پيشنهاد شده شاهنامهدر 
  .تغافلبان و افروختن، گماشتن ديده

ناگهاني دشمن در جلوي كيخسرو در جنگ با افراسياب براي جلوگيري از يورش  :كنده. 3-1-2- 2-4
  )60: 1389، احمدي. (ريزندكند و شب هنگام آب در آن مياي حفر ميكندهلشگر، 

  گمــانم كــه امشــب شــبيخون كننــد
ــه راه   ــدن ب ــود كن ــده فرم ــي كن   يك
  شب آمده بـه كنـده درافكنـده آب   

   

  ز دل درد ديرينــــه بيــــرون كننــــد  
  ن سـو كـه بـد شـاه تـوران ســپاه     بـرا 

ــد روي افراســياب  ــدان ســو كــه ب    ب
  

  )724: 1ج،1388فردوسي، ( 
ها، كمين كردن در پشت سپاه ون آگاه شود، يكي از چارهچون سپاهي از شبيخ: كمين. 1-3- 2-4

شوند، خبر به چون جاسوسان از شبيخون تور آگاه مي» سلم و تور«با  »منوچهر«در نبرد . دشمن است
   :گزيندوي با شنيدن خبر شبيخون، كمين را براي رويارويي بر مي. رسانندچهر ميمنو

  چـــو كارآگهـــان آگـــاهي يافتنـــد
  منــوچهر بشــنيد و بگشــاد گــوش   

  ســپرد) 16(ســپه را سراســر بــه قــارون
   

  دوان زي منــــــوچهر بشـــــــتافتند   
  سوي چـاره شـد مـرد بسـيار هـوش     

  گـــاه بگزيـــد ســـاالر گـــرد كمــين 
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  )76 :1ج ،همان( 
كند و يكي از گمان شبيخون نمي اگر دشمن بداند، سپاهيان بيدارند، بي: آتش افروختن .1-4- 2-4

  : كه بهرام چوبين در ستيز با خسرو پرويز كرد چنان. نشانه هاي بيداري سپاه، آتش افروختن است
  مباشـــيد ايمـــن بـــر آن رزمگـــاه   
ــرد     چــو پاســخ شــنيد آن فرســتاد م
  همـــي لشـــكر آتـــش برافروختنـــد

   

  و شــبيخون كنــد بــا ســپاهكــه خســر  
  سوي لشكر پهلـوان شـد چـو گـرد    

  سـوختند  به هـر جـاي شـمعي همـي    
  

  )1581 :2ج ،همان( 
س براي پرهيز از رود پگاه بيم يورش دشمن ميدر خواب شبانه، همه: بانگماشتن ديده. 1-5- 2-2

نداشته باشد و آسوده ايي از شب تازي دشمن باشد تا سپاه دلهره باني بر بلندي، بيدارشكست، بايد ديده
   :گويددهد، چنين ميمي در پندي كه به گستهم )17(گيو. بياسايد

  چــو آغــازي از جنــگ پــرداختن   
  همان چون سر آري به سوي نشيب

ــده  ــي دي ــ  يك ــر س ــان ب ــوه دارب   ر ك
   

  بـــود خـــواب را بـــر تـــو برتـــاختن  
  ز ناخفتگـــان بـــر تـــو آيـــد نهيـــب

ــي  ــمن بـ ــپه را ز دشـ ــدوه دار سـ   انـ
  

  ) 686: 1ج ،همان( 
زند و شود، خود را به بي خبري ميتازي دشمن، آگاه مي چون سپاه از شب گاهي: تغافل .1-6- 2-4

داران و كارآگهان  گروه شناسايي، طاليه. دشمن نداردكند كه هيچ آگاهي از شبيخون چنان وانمود مي
اه دانسته، با خبر است اين سكوت و خاموشي را دليلي خواب بودن سپسپاه دشمن، كه از همه جا بي

د، در نتازولي چون مي ؛دنانگيزانگزارش شرايط مناسب، فرماندهان خود را به شبيخون كردن برمي
. كشدفردوسي، اين هنر رزمي را به تصوير مي. د كه رهايي از آن بسيار دشوار استنافتدامي مي

، شبيخون كند و اين دهد كه وي پس از پايان روزكيخسرو از روش جنگيدنِ افراسياب، احتمال مي
  )15: 1390زاده، حسن(. گذاردميان مي با توس در گمان خود را

ــگ   ــامروز جنــ ــت كــ ــين گفــ   چنــ
  گمــانم كــه امشــب شــبيخون كنــد    

  

ــنگ     ــور پشـ ــرد پـ ــا آرزو كـ ــه بـ   نـ
ــد  ــرون كنــ ــه بيــ   ز دل درد ديرينــ

  

  )765 :1ج  ،همان(
دهد تا آتش نيافروزند ان ميسپس براي غافلگير كردن دشمن و گمراه كردنِ وي، به سپاهيان خود فرم

  : و هيچ بانگي برنياورند
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ــين گفــت كــاتش نســوزيد كــس    چن
  

   نبايـــد كـــه آيـــد خـــروشِ جـــرس  
  

  )همان(
از سوي ديگر . سپاهيان كيخسرو، در سكوت كامل اما بيدار و آماده، چشم به راه سپاه افراسياب بودند

  : ران آمده بودندخبرچينان و كارآگهان افراسياب، براي شناسايي به اردوي اي
  بــــه جــــايي غــــوِ پاســــبانان نديــــد

  

  تو گويي جهـان سـر بـه سـر آرميـد        
  

  )766 :1ج  ،همان( 
اما سپاهيان و سپاه خود را به شبيخون فرستاد، افراسياب كه اين خبر را شنيد، دل به پيروزي خوش كرد  

  : وي بي خبر و غافل، در دام كمين ايرانيان افتادند و شكست سختي خوردند
ــوار   ــدي سـ ــاد چنـ ــده درافتـ ــه كنـ   بـ
  ز يــك دســت رســتم برآمــد ز دشــت

  

  تو گويي جهـان سـر بـه سـر آرميـد       
ــت    ــره گش ــوا تي ــواران ه ــرد س   ز گ

  

  )همان( 
تازي گويد كه براي شباز ويژگي مردان و اسباني مي األخبار عيون: شبيخوناقدام به  .2-4-1-7

باشد، پيشروي بايد با رايزني و فرصت طلبي  از آبجاي پنهان شدنشان بايد به دور . دشونگزينش مي
 ،شانبايد از ترساندن جانوران وحشي و پرندگان خودداري كرد تا به سبب سر و صداي. همراه باشد

هنگامي كه . آتش تيز و گدازان باشد شبيخون بايد همچون شعلة. اه نگرددشان آگدشمن از شب تازي
شود يا به هنگام چراندن د يا سستي در طاليه ديده ميكننهاي خود را ترك مينگهبانان دشمن پست

در زمستان، كند ها تغيير ميزمان شبيخون با دگرگوني فصل. كردشان بايد شبيخون آغاز چهارپايان
 رأةج اهلُ  من اجلندنيللکم خبنتينبغي ان يو«. ترين زمان گزيده شود ستان، گرمسردترين زمان و در تاب

 ختاريو تنهِيالو لُصهيال  ما ابِون الدختار هلم ميطاس وال عو عالٌال سو نينأس هلم يلو ةرامصو قُّظيتو شجاعةو
م مواضعلکمو التالی وغش تکونَين أنه إن طال مکثُهم، ونالوا ميمن املاء حتی  بةًيی قرؤت إقداميالرؤ هم بعدة 

وا بنِجتيلق وي احلرميکضر همقاعإي کونَين أو .وحشاً الاً وريطَ الباعاً وفوا سيخيال ، والفرصة صابةإب ةالثقو التشاورِو
اذا طٌ ويتفروان وهم تن طالئعم سونِاذا أُا، ويالرما قامةَإو راسةَاحل العدو کرذا تإ نيمتفرق نِکمن املَوا مضنهيلالغنائم و

ذا إ فترقوايوا وضرفَين أو .فياحلَر فی الص کونُيما  اشدفی الشتاء و کون الربديما  اشدهم فی الرعی، ودوابوا أمرج
ثاروا من منِکمأن  هم بعديستخري أن هم بعضاً وبعضسرِيبِيوا اإلع قاععدهم وويکُترلَوا التو ثَبفُّلَالتابن قتيبة، ( ».ت

دار و  ، دالوراني برگزيده شوند كه زهرهبهتر است كه براي درگيريو : ترجمه )١٩١ -١٩٢: ١تا، جبی
هايي انتخاب  و بايد براي اين جنگجويان، مركب ناله و سرفه و عطسه باشند دلير و قاطع و هوشيار و بي

هايي در نظر گرفته شود كه پر تردد و رفت و  غرند و نيز براي آنان مكانكشند و نميشود كه شيهه نمي
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شان پيشروي. شد و نزديك آب نيز نباشند كه اگر مدت درنگشان به درازا كشيد، شناسايي شوندآمد نبا
نبايد جانوران وحشي و . گيري از فرصت باشد ديدن، رايزني و اطمينان به بهره بايد پس از خوب

از چون آتش باشد يورش آنان بايد . را هوشيار كندپرندگان را بترسانند كه سرو صداي آنها، دشمن 
د يا آنگاه كه كشها بپرهيزند و هنگامي كه دشمن دست از نگاهباني و تيراندازي مي گردآوري غنيمت

در زمستان، . كننددارانشان احساس شد يا هنگامي كه اسبان خويش را براي چرا رها مي سستي در طاليه
سپاه دالوران بايد پنهاني و به صورت پراكنده . ترين زمان گزيده شود سردترين زمان و در تابستان گرم

گاه خويش بيرون آيند و بر آنان هجوم برند و در هنگامي كه در حال برخاستن از كمينگاه  از كمين
شان يورش برند و از هرگونه يكديگر دعا كرد، به شتاب بر دشمنشان هستند، پس از اينكه براي 

  .رهيزنددرنگ و سنگيني، بپ
  .براي اين مورد شاهدي يافت نشد شاهنامهدر 

   شبيخوندر سرعت عمل  .2-4-1-8

  .هر دو اثر آمده كه شبيخون بايد چون آتش، تيز و تند باشد در
  .شان چون اخگر آتش باشد تاختن: ترجمه )١٩١و  ١٩٢ :١ج ،مهان(» قي احلرميرضهم کَقاعإي کونَين أو «

تند و تيزي آتش را در نظر  فردوسي نيز .من، يكي از اصول شبيخون استدن دشكرگيرلغافشاهنامه در 
  : گرفته و سرعت عمل در شبيخون را به تيزي آتش تشبيه كرده است

ــيم   ــبيخون كن ــان ش ــش برايش ــو آت   چ
  

   ز خون روي كشور چو جيحون كنيم  

  )764: 1ج ،1388فردوسي، ( 

   زمان شبيخون .2-4-1-9

  )١٩٣: ١بی تا، ج ،ابن قتيبة(» کون إظالماًيما  ل او اشدليصف الن بالوقعة یخوتين أو«
  .گيرد، آهنگ يورش شودشب يا هنگامي كه تاريكي شدت مي مةبهتر است ني: ترجمه 

 : زمان شبيخون به صورت مطلق، سحرگاه است ،األخبار عيونهاي و در برخي قسمت شاهنامه در

   كنــون مــا ز دل بــيم بيــرون كنــيم    
  

 ه بـر ايشـان شـبيخون كنـيم    سحرگ  
  

  )765 :1ج ،1388فردوسي، (

  شگردهاي شبيخون .1-10- 2-4

هنگام وزش باد باشد بهتر است، گروهي به ه اقدام به شبيخون اگر بچنين آمده كه  األخبار عيوندر 
در دل دشمن هراس افكنند، پي كردن و رماندن اسبان،  ،درون لشگر دشمن نفوذ كنند و با فرياد و غو
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 نيتيلمبی لغنبيو«. ي غنايم از تدابير شبيخون استيعه كشتن شدن فرمانده دشمن و پرهيز از جمع آورشا
 ی بالوقعةخوتين أو. ع هلم حسسمي األَّ جدرأه نإر فيمنهم خر بٍيقر ن رٍم سح أو أونِيذا هبت رِإات يوا البصرِفتين أ

ن م قعةالوبدأ بِيه وهم حولَتيقبو ودوسطَ عسکر الع ن اجلندم مجاعةٌ ريصين أو. کون إظالماًيا م ل او اشدلينصف ال
صيري منهم فی الوسط ليسمع بالضجو ةوضاِءالض ن ذلک املوضعِم ال من أه ون حوليشرقبلَ د عقالوافَالُ ةةُ فاالفر ةُرن م

هم ودوابقطع أريها وسانتهمز أ يف ماحِبالرعجازها حتی تتحير وتعو رييسمن أ، وهلا ضوضاُء عيهتف ا ي: قوليو هاتف
نی هللا يحستإ ها الرجلُأي: قول قائلٌيو .خلق برهو تل خلققُفقد قَتلَ قائدکم فالنٌ و النجاَء النجاء رِسکَالع معشر اهلِ

 وِالعد يريِلی حتإ اتيفی الب اجحتيما نإ هنأم علَيلو ن الکالمِهذا م حنوو ه،وأه وأ: آخرو .العفو والعف: رآخ قولُيو
   )١٩٣: ١بی تا، ج  ،ابن قتيبة( ».الغنائمِ خذَأو وابِالد اقيستإو ةعمتاأل لتقاطَإبوا نِجتيلو هتخافَإو

وزد يا است كه چشم به راه فرصتي بنشينند مانند هنگامي كه باد مي براي شبيخون زنندگان بهتر: ترجمه
آيد و در اين صورت بهتر است كه هيچ صدايي از آنها شنيده شان مي صداي شرشر رودي در نزديكي

. گيرد، آهنگ يورش شودشب يا هنگامي كه تاريكي شدت مي بهتر است نيمة. شود و احساس نگرددن
اند ، يورش شان در پيرامونش باشند، آنان كه در قلباه دشمن شوند و ديگرانقلب اردوگو گروهي در 

درگيري، گروه از پي  غوغا و فرياد به راه اندازند؛ و پيش از ،نه از پيرامونش بيĤغازند و از همان جا
آنها  ريسمان و افسارشان پاره شود و با نيزه به پشت و پهلوي. شان پي كرده و رميده شوند گروه، اسبان

اي «: و يا اينكه فريادزني، فرياد زند. فرياد كشند) ستوران(بر سرشان زده شود تا سردر گم شوند و 
اي : گويدكسي مي. »تان كشته شد گروهي كشته شدند و گروهي گريختندسپاهيان بگريزيد كه فرمانده

آه آه و مانند : گويدبخشش بخشش و آن يكي مي: ام بگذار و ديگري مي گويدمرد به خاطر خدا زنده
بايد اين را دانست كه در شيبخون، به سردر گم كردن، گيج كردن و ترساندن دشمن، بسيار نياز  .اينها

  ).خودداري كنند، است؛ و بايد از برداشتن كاالها، اسباب، غنايم و راندن مركب ها و اسبان دشمن

  زمان شبيخوننقش گرما و سرما در  .1-11- 2-4

 کون الربديما  اشدو« .كندد شدن هوا و تغيير فصول تغيير مي، زمان شبيخون با گرم و سرراألخبا عيوندر 
در زمستان، سردترين زمان و در : ترجمه )١٩٢: ١ج ،مهان( ».فياحلَر فی الص کونُيما  اشدفی الشتاء و

  .ترين زمان گزيده شود تابستان گرم

  .ديده نشد شاهدي براي اين مورد شاهنامه در
  ن براي شبيخونشمار سوارا .1-12- 2-4

ه اي باشاره األخبار عيونهمين است كه  در األخبار عيونو متن  شاهنامهاز جمله موارد اختالفي ميان 
ضمني  ةولي به گونفردوسي نه به صورت دستوري  اما در شاهنامة ؛كنندگان نكرده استشمار شبيخون
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در هر نبرد، . ها به يك اندازه نيست شبيخون در همة جنگشمار سربازان براي . بدان اشارت رفته است
سپه ساالر با توجه به شمار افراد خودي و شمار سپاهيان دشمن و در نظر گرفتن شرايط جنگي، گروهي 

شاهنامه، شمار اين سربازان از ده هزار نفر كمتر و از صد هزار نفر  در. گزيندرا براي شبيخون بر مي
  .بيشتر نيست

  : يدآد هزار مرد جنگجو، شبانه به جنگ منوچهر ميتور با ص
  تــور شــب تيــره شــد بــا صــد هــزار 

ــگاليده  ــبيخون سـ ــاخته) 18(شـ    و سـ
   

ــته    ــر بســ ــد كمــ ــارزاربيامــ   ي كــ
ــه  ــان آختــ ــر و كمــ ــته تيــ   بپيوســ

  

  )76: 1ج  ،1388فردوسي، (
  .براي اين مورد شاهدي ديده نشد، األخبار عيوندر 

  تسخير دژها روش .1-13- 2-4

دلجويي از برخي اهالي دژ مانند  ،است هايي پيشنهاد شده، راهكارهاتسخير قلعه براي األخبار عيوندر 
ز و هاي هراس انگينوشتن نامه :هايي همچوناني از راهبه راه انداختن جنگ رو و براي نفوذ به درون دژ
در برابر  يق هاي دژكوباشاره به منجن قلعه،هاي سست و نفوذپذير اشاره به جايپرتابشان به درون دژ، 

هاي پنهان به درون دژ تا مردم را از رسيدن كمك چشمان اهالي ِدژ و فرستادن سخنوران زبده از راه
املدينة ليظفَر منهم و وينبغي فی حماصرة احلُصون أن يستمالَ من يقدر علی إستمالَته من أهلِ احلصنِ: قال« .دننااميد كن

يؤيِسهم من هم وأن يدس منهم من يصغر شأنم، و إفزاعهمهم واألخری إخافتهم وا إستنباطُ أسرارِإحدامه: خبصلتني
دفی مکيو املَد شرنتهم مهم أنّ سر خبِرم، ويحولَ احلصنِد فاضحصينةو أن ي اليه باأليدي کان فيه مواضع شاري 

ها مواضع توضع الساللم علينقباً و مواضع تنقَبهلا و مواضع تهيأ العراداتها ويق عليمواضع ينصب اانه وآخر ذليلُو
 االغترارصن وإياکم أهلَ احل: يکتب علی نشابةعباً ومواضع يضرم النار فيها ليمَألهم ذلک رمنها و مواضع يتسورو
لوا، إستميو أکثر أهلِ احلصنِ اهلُه أهلُ غَدرٍ فقد خدعو واب فإنَّ الزمانَ خبيثٌإغفالَ احلراسة، عليکم حبفظ األبو
. ال املُغفَّلهذار ويرمی بتلک النشابة فی احلصنِ ثُم يدس لمخاطبتهم املنطق املُصيب الدهی املُوارِب املُخاتل غري املو
املَکيدة، فإن کان البد من لة ودليالً علی احليهم وفی احملاربة جرأةً منهم علی من حاربتؤخر احلراب ما امکن ذلک فإنَّ و

فَلي املدة واحملاربة حاربوا بأخفها دژها و قلعه محاصرةبراي : ترجمه )١٩٣: ١ابن قتيبة،يب تا، ج( ».أيسرِ اآللة
دلجويي به عمل آيد تا به  ا وجود دارد،سزاوار است از برخي ساكنان دژ كه امكان دلجويي از آنه

آن چند  ري ترساندنِ اهالي قلعه به وسيلةيكي اسرار قلعه و ديگ: آنها، دو خواسته به دست آيد وسيلة
 رت پنهاني فرستاده شود تا روحيةنفر كه از آنها دلجويي شده است و به ميان اهالي دژ، كسي به صو

 آنها بگويند كه به ترفندشان همةدن كمك، نوميد كنند و به آنها را تضعيف نمايد و آنها را از رسي



 93/.....بررسي تطبيقي آيين سپاهيگري ايران باستان

 

هاي آنها به دژ اشاره كنند و جا رامون دژ از افراد پر شود و همةرازهايشان برمال گشته و ديگر اينكه پي
ها و  ها و جاي عرابه جنيق، نيز اشاره شود به جايِ منانگشت نشان دهند به اشارةمحكم و سست قلعه را 

و نيز اند باال رفتن از ديوار دژ نهاده شدههايي كه نردبان ها براي كنده شده است و به مكانجاهايي كه 
اين كارها براي اين است  همة. شودوخته ميروند و جاهايي كه آتش برافرجاهايي كه از آنها باال مي

اي : ن نوشته شودهمچنين بر روي تير كما. هاي اهالي قلعه را، ماالمال از ترس و وحشت نمايند كه دل
دژنشينان مباد كه فريب نگهبانان را بخوريد، مراقب درها باشيد كه زمانه نابكار است و اهلِ آن 

همچنين سخنورانِ . رتاب شوداند، آن گاه آن تير به درون دژ پوردهفريبكارند، بيشتر اهالي قلعه فريب خ
ن مردم قلعه فرستاده شوند تا با آنها سخن گو و ساده لوح نباشند به ميا زبدة دانا و كاردان كه زياده

هجوم شوندگان بر ، گويند و تا آنجا كه ممكن است جنگ به تأخير بيافتد چرا كه در جنگ
. انجامده جنگيدن به لو رفتنِ ترفندها ميديگر اينك. كنندت و جسارت پيدا ميكنندگان جرأ هجوم

   .ترين مدت و با كمترين اسلحه انجام شود پس جنگ بايد در كم ،ايي جز جنگ نباشدچه چارهچنان

در آغاز زير ديوار دژ را : اي داشتند، شگرد ويژههاچنين آمده كه ايرانيان براي تسخير دژ شاهنامهدر 
آغشتند گذاردند و آن را به نفت ميدژ، ستون هايي از چوب مي كندند سپس در زير پايةاندكي مي

 ها، بخشي از ديوار دژبر اثر حرارت آتش و سوختن ستون. زدندآنگاه ستون هاي چوبي را آتش مي
  : شدريخت و راه نفوذ باز ميفرو مي

ــدن گرفــت  ــاره زان پــس بكن ــن ب   ب
ــتون ــدرش  سـ ــر انـ ــد زيـ ــا نهادنـ   هـ

ــد   ــده ش ــوار دژ كن    چــو نيمــي ز دي
   

ــت    ــدن گرفـ ــردم فگنـ ــوار مـ   ز ديـ
ــرش    ــياه از بــ ــت ســ ــالود نفــ   ببــ
  بچــوب انــدر آتــتش پراگنــده شــد 

  

  )558: 1ج ،1388فردوسي، (
  استقرار سپاهدسترسي به آب براي . 1-14- 2-4

، براي دست يافتن به منبع آب دشمن. بسيار اهميت دارد وضعيت آب در استقرار و اردو زدن سپاه
قد  ن کان اجلندإو« .بهترين زمان، هنگام آب خوردن سربازان دشمن و سيراب كردن ستورانشان است

نألوا علی ماٍء وزأن  راد العدوين أس من الرأی يفل ن املاِءنالوا ميبنهم ويحالَ بينالَّئَه ل فی حماربتهمي ن إو. حرجوا اجلد
أو قد نزلوا مباٍء کان العدوهم عل راد اجلندنَّإه فيغلبت وقت طلب ذلک عند یر ن املاِء العدوسقو مهم منه يهم دواب

عند  ءطلباً للشی کونُيما  اشدستغنائه عنه وإ عند ءشیالکونُ االنسانُ عن ياسلس ما نَّ إه، فيال اجلند حاجة عندو
اند و دشمن اگر سپاهيان خودي بر آبي فرود آمده: ترجمه )١٩١و ١٩٢: ١ابن قتيبة، بی تا،ج(» .هيحاجته ال
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مكن است چرا كه م ؛بخردانه نيست كه آب ميان دو سپاه فاصله شود آب دست يابد به آنبخواهد 
اگر دشمن بر آبي فرود آمده باشد و سپاهيان، آهنگ آن آب كنند پس  .ي ناخواسته شودنبردباعث 

ترين سادهزيرا  ؛كندسيراب مي ستورانش را نوشد يازمانِ اين خواسته، هنگامي است كه دشمن آب مي
هنگام نيازمندي بدان ترينِ حالت،  و سختاز آن چيز  نيازي ، هنگام بيدر دست يافتن به چيزي حالت
  . است

  تدابير جنگي .2-4-4
  كاردانو  با نزديكان نيكخواه رايزني. 4-1- 2-4

رازدار نيكخواهان و نزديكان  با ،باره امور جنگيكند كه سپهبد يا شاه بهتر است درسفارش مي عيون
: ترجمه )همان( ».شغستيلمن  ستنصاحإ الستنصح ويقصاء لمن إ ريمن البطانة من غ اإلحتراسو«. رايزني كند

باز نيرنگ دورشان مكن، هيچ خيري در رايزني با ،ضمن اينكه مراقب نزديكان نيكخواه هستي از خود
  .نيست

   رعايت آداب و قوانين. 4-2- 2-4

ة يد ناحاال بِس يءش عن يءش لَيال حتو« .رتبه يا جايگاهي را تغيير داددليل، مقام،  آمده كه نبايد بي ،عيوندر 
  .قصد اصالح و ترميم مگر بهپرهيز از تغييرات : ترجمه )همان( ».من املراتب

2-4 -4-3. و حفظ مراتب پذيري تمسئولي  

 بندي مردم، به طبقات چهارگانةكه وي پس از تقسيم خوانيممي داستان جمشيدنيز، در  شاهنامهدر 
گويد كه نبايد در اين مراتب  ارتشتاران مي ربارةرزان و صنعتگران، به ويژه دن، ارتشتاران، كشاوروحانيا

  .دست برد
  ازيــن هــر يكــي را يكــي پايگــاه    
   كه تا هـر كسـي انـدازة خـويش را    

   

  ســـــزاوار بگزيـــــد و بنمـــــود راه  
ــيش را   ــم و بــ ــد كــ ــد بدانــ   ببينــ

  

  )28: 1ج ،1388فردوسي، ( 
   دورانديشي در نبرد .2-4-4-4

و راهكارهايي  هاترين خسارت، دورانديشي حمل شدن كمبراي پيروزي در نبرد و مت األخبار عيوندر 
، پاداش هابانان بر راهها، نهادن ديدهها و آبادانيتاراندن دشمن از آبادي: ارائه شده است كه از آن جمله

مجازات دروغگويان، و به زور و فشار كسي را به جنگ  كردار،بانان راستدادن به خبرچينان و ديده
: لفی القتال فقا احلزمِ ثائقِئل عن ووس« .است و عدالت در تقسيم غنايمدادن به امان خواه نداشتن، امان وا

أال حترج  بالکذب ونيقبة املتوصلا علی الصدق ومعنيعطاء املبلغإد وارصأألون علی يعداد العإو فيخماتلة العدو عن الر
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ابن (» .مة عن احلاذرةيتشد هنگ الغن ة واليابک للبغصحأب عن شت الن وستأمماناً علی مأق يالتضو هاربا الی قتالٍ
ها، اندن دشمن از آبادانير دور: يده شدهاي نبرد پرسديشيـدوران ترين مـمهاز  )١٩١: ١، جبة، بی تايقت

وادار نكردنِ . دادنِ دروغگويان كيفرهاي راستگو و يكها، پاداش دادن به پنهادن خبرچينان بر راه
-سختگيري نكردن در جمعو  نفريفتن ياران به علتي از علل، خواهن دادن به اماناما به جنگ،فراري 

  .آوري غنايم
ش در اكه اهالي كرد، ياد دژكوه سپند از توانمي ،شاهنامهدر ها و تدابير جنگي دورانديشي از جملة

دن دژ رهسپار ا براي گشوزمان فريدون، نياي منوچهر، سر از فرمان شاه پيچيدند و فريدون، نريمان ر
سام به  .از باالي دژ از پاي درآمد به دليل بلندي ديواره هاي دژ، امكان گذر نيافت و با سنگيكرد اما 

ميد ااو ن خستهسرانجام سام خونخواهي پدر لشكر به دژ كشيد ولي مردم دژ نيازي به بيرون نداشتند و 
از اين موضوع كه درون دژ نمك يافت  با آگاهي بعدها اين مأموريت به رستم سپرده شد؛ او. بازگشت

ب كارواني تجاري شود و اينكه نمك در آنجا كااليي با ارزش است به همراه جنگجويانش در قالنمي
فرستاد و  را و او كسي داد به مهتر دژ خبربان ديده ،به دژ رسيدند وقتي. دژ شد ةروان كه بار نمك دارد،

رستم چرب زباني . ژ راه داددرون ده را ب كاروانان شد و شادم ،دندار بار نمكدانست هنگامي كه 
اهل دژ به گرد كاروان درآمدند و به خريد  گير كرد سپسنمكنمك پيشكش برد و مهتر دژ را  .كرد

يورش آوردند و پس از كشتن او و مهتر دژ ه بش رستم با ياران كه شدشب  .نمك سرگرم شدند
  .نگهبانان، دژ را گشودند

ــ  ــي گ ــتن يك ــرش تهم ــر س   رز زد ب
ــد   ــر يافتنــ ــردم دژ خبــ ــه مــ   همــ
   ز بس دار و گير و ز بس موج خون

   

ــرش     ــي ب ــو گفت ــد ت ــين ش ــر زم   بزي
  ســــوي رزم بــــدخواه بشــــتافتند  
  تو گفتي شفق ز آسمان شـد نگـون  

  

  )150: 1ج ،1388فردوسي، ( 
  

  ثيرگذار در جنگأعوامل ت .4-5- 2-4

از جمله  ديده بهره برد و روهاي ورزيده و جنگني بايد از )19(آمده است كه در نبرد األخبار عيوندر 
و آمادگي و نيز شمار سربازان دو سپاه،  مقايسةفرمانده با  اين است كهآغاز جنگ، عوامل دخيل در 

  .تصميم به پيكار گيرد يا از آن پرهيز كندخودي، مقدار جنگ افزار سپاهيان 
 ذَوي نيند من املقاتلة جمربمن فی اجلُ کان اکثرذا إو« :نبرد درنيروهاي كارديده و زبده نقش  .4-5-1- 2-4
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هنگامي كه بيشتر : ترجمه )192: 1ج بي تا، ،ابن قتيبه( ». اجلندريلی الوقعة خإالعدو اجلند  بدارِبأسٍ فحنکة و
  .ين سربازان به پيكار دشمن بشتابپس با بهتر ،اندسربازان سپاه، جنگاوراني كارآزموده و نيرومند

الی  فبدارِ اجلند بد تالِالق نکن ميمل  وأَ اًغمارأهم ذا کان اکثرإو«: در جنگثير شمار سپاهيان تأ .4-5-2- 2-4
ملَقاتة ا ينبغي للجند ان يس يلجلند وا افضلَ العدوأ الَّإقاتلوا عدوکونَن ت عهم دأربعةَ أتضعاف عدة العو ثالثةَأ دو 
  )١٩١ :١ج،مهان(» .دمنصف ع مثلَ ودالع ةددوا علی عيزين أ قاتلوهم بعديهم لَزِمهم أن ودع ن غزاهمإهم فضعافأ

گندآوران بهترين ايي از جنگيدن نباشد پس يان، ناآزموده باشند يا هيچ چارههرگاه بيشتر سپاه: ترجمه
ني دست نيازند مگر جنگ افزار و و بهتر است سپاهيان به پيكار دشم. پيكارِ دشمن بشتابانبه را 

جنگ شان آمد پس از اينكه  به اما اگر دشمن باشد، سه برابرِ دشمن برابر يا شان، چهارآمادگي
  .روند انپيكارش بايد بهشمن رسيد دي از آمادگي به بيش از نيم شانآمادگي

 ن کانوا اقلَّإقاتلوهم و يزمهم أن ن توسطَ العدو بالدهم لإو«: نفوذ دشمندر زمان آغاز نبرد  .4-5-3- 2-4
خاك خودي باشد بايد به ستيزش رفت حتي اگر شمار ارتش  دشمن در ميانةاگر : ترجمه )مهان( ».منهم

 .شدخودي از شمار دشمن كمتر با

  .ديده نشد هاشاهدي براي اين مورد شاهنامه در
   راهكارهاي آماده سازي ارتش .4-6- 2-4

تمرينات  :مانند ؛اشاره شده است ي آماده به راهكارهاييرداري از ارتشبراي برخو األخبار عيوندر 
تقسيم دادگرانه غنيمت و شود سربازان با نبرد خوگر شوند، تأمين خوراك سپاه، اي كه باعث مينظامي

  .سربازان در برابر مردم از ستايش
باً للجنود و يشد االمور تدرأعن  لَئساحلکماء  بعض نَّأالعجم  کتبِ يف بعضِو«: تمرينات نظامي .6-1- 2-4-4 

هاي ايرانيان از دانايان  در برخي كتاب: ترجمه )١٩٥: ١ج،مهان(» ستعادة القتال و کثرة الظفرإ: شحذاً هلا، فقال
خو كردن : انداست؟ گفته هايي براي تمرين دادن، آماده ساختن و چاالكي سپاهيان بهترراه پرسيده شده كه چه

   .يروزي بسياربه نبرد و پ
امكان دسترسي به : ترجمه .)مهان(» هامامأما يف مةٌين تکون هلا غنأو«: غنيمت خوراك سپاه و .4-6-2- 2-4

   .غنايم جنگي كه پيش روي سپاه است

للشجاع  في، والتشرةاملناصب ن بعديباتهد بالغُالظفر واإل ش بعديللج کراممث اإل«: سربازانتشويق  .4-6-3- 2-4
سپس پس از پيروزي، گرامي داشتن ارتش، رسيدگي به كوشندگانِ : ترجمه )مهان(» .لی رؤوس الناسع

  .مردمدالوران در برابر  داشتن نبرد و گرامي
آموزش همگاني هنرهاي نبرد براي  :انندبراي برخورداري از ارتشي آماده به مواردي م نيز شاهنامهدر 
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سربازان  ه، حقوق سپاه و رسيدگي به خانوادةخوراك سپا ديدن سپهبد از سپاه، تأمين سانپسران، 
  .باخته اشاره شده است جان

   زش نظامي به نوجوانانآمو .4-6-4- 2-4

  كــه تــا هــر كســي را كــه دارد پســر
   ســواري بيــاموزد و رســم جنــگ   

   

ــي     ــد بـ ــاال كنـ ــه بـ ــد كـ ــر نمانـ   هنـ
  به گـرز و كمـان و بـه تيـر خـدنگ     

  

  )1152: 2ج  ،1388، فردوسي(
   سان ديدن از سپاه. 4-6-5- 2-4

  :بيند از سپاه، سان مي كيخسرو، شهريار كياني، سوار بر فيل،
ــامور   ــل آن شــه ن ــر پشــت پي   چــو ب

ــل در پهــن دشــت  همــي ــر پي ــود ب   ب
   گرز و با تـاج و زرينـه كفـش   )20(ابا

ــپاه  ــتاد ســــ ــيده رده ايســــ    كشــــ
   

  بر جام و بسـتي كمـر   )21(زدي مهره  
ــت   ــيش او برگذش ــپه پ ــا س ــدان ت   ب

  يد پيكـر درفـش  پس پشـت خورشـ  
  بــــروي سپهدارشــــان بــــد نگــــاه

  

)428: 1ج ،همان(   
 هايِبخش ه فرماندهانب روانه شدلشكر  كه خوراك سپاه همين ةبراي تهي: خوراك سپاه .4-6-6- 2-4

  )4 :1313خانلري، (. چارپايان را تدارك نمايند ةنويسند كه خورد سپاه و علوفسر راه مي
   هــا ببردنــد چنــدي بــراه    خــورش

   كـه لشـكر همـه بـر گذشـت      براهي
   

ــپاه     ــهريار و سـ ــود از در شـ ــه بـ   كـ
  در و دشت يكسر چو بـازار گشـت  

  

  : كنندحمل مي ،گاوميش بستهه هائي كه ب بنه و خوراك سپاه را بر گردونه
   و گـاوميش  ز گـردون بـد   جهان پر

   رفـت پـيش  خورشهاي مردم همـي  
   

  رانــد پــيشبهــر خــورش او همــي ز  
ــا  ــدرون گ ــر ان ــردون وزي   وميشبگ

  

  )777: 1ج ، 1388فردوسي،( 
  : نوشيروان در جنگ با روم. پردازندحقوق سپاه را مي ،پيش از جنگ معموالً: حقوق سپاه .4-6-7- 2-4

   چو نزديك شد جنگ را ساز كـرد 
   

ــرد     ــاز كــ ــپه را درم دادن آغــ   ســ
  

  )1486: 2ج  ،همان(

   سربازان جانباخته رسيدگي به خانوادة. 4-6-8- 2-4

  :كنداي مقرر ميشهريه زني اندگان سربازاني كه در جنگ كشته شدهبراي بازماندنوشيروان 
  وزو خـــرد كـــودك بـــود يادگـــار    هر آنكس كه شد كشته در كارزار
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ــر    ــد دبي ــر بخوان ــامش ز دفت ــو ن    چ
ــار   ــدرون چارب ــال ان ــم بس ــين ه    چن

   

  درم پـــيش كـــودك بـــرد نـــاگزير
  مبـــادا كـــه باشـــند يكـــروز خـــوار

  

  )1472: 2ج ،همان( 
  نتيجه. 3

 ارتش ايران .رسد درست مي آمده به نظر مقدمهاي كه در دو فرضيه ،هاي اين پژوهشاساس يافته بر
 خداينامه مانند يدر متونو قواعد و مراتبش  كردهم پيروي مياز قواعدي خاص و ساختاري منّظ باستان

هاي نخست اسالمي، سده اصل اين متون از ميان رفته ولي در كتب .شده استنامه ثبت ميو آيين
هايِ و آيين نامه هااز همان خداينامه ابن قتيبه؛ به عربي ترجمه شدند هانامهو آيين هابخشي از خداينامه

هاي همگوني. است هاي ارتش ايران باستان را نقل كردهمطالب مربوط به تكنيك ،به عربي ترجمه شده
در دهد صاحبان دو اثر، مينشان  ضمن اينكه فردوسي امةابن قتيبة و شاهن األخبار عيونفنون نبرد در 

 ر نقل منابعفردوسي دتواند نشان دهد كه مياند؛ يكساني دسترسي داشته تقريباً خلق آثار خود به منابع
  . ي به دنياي فرو رفته در ابهام ايران پيش از اسالم استاه و شاهنامه، روزنهامين بود خود،

  و شاهنامه األخبار عيوندر د برخي فنون نبرنمودار 

  آرايش سپاه -1

  

           

  ميمنه                                       

                                                                  

                                  ميسره                اركان اصلي ارتش - 2

                                                   

  قلب                                                 

  

  طاليه                                      

  

                    كارآگهان         هاي فرعي ارتشدسته - 3

  

  بانانديده                                         

  بنه                                          
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  تضعيف روحيه دشمن                                      

 

                                              ه و آرامشنيايش به درگاه خداوند براي تقويت روحي              روانشناسي جنگ  - 4

  انيرجزخو                                       

                                          

  خسك                                                                                      

                         كنده            راهكارهاي جلوگيري از شبيخون                                           

  كمين                                                                                                         

  آتش افروختن                                                     انجام شبيخون            هاي نظاميتاكتيك - 5

   گماشتن ديده بان                                                               

  تغافل                                                                                   
  زمان شبيخون                                                                                                                   

      رايزني با نزديكان نيكخواه و مراقب بودن                          
                                         رعايت آداب و قانون             تدابير جنگي -6

                مسؤوليت پذيري و حفظ مراتب                           
                                        ور انديشي در نبردد                                   
                                         تمرينات نظامي               آماده سازي ارتش                               

  هسان ديدن از سپا                                                          
                                   حقوق و خوراك سپاه                                                           
        ستايش از سربازان                                                             

ها نوشتپي. 4
 

)1 (- raθaēštarثهمعناي گردونه ران،  به. به معناي ايستادن آمده است »ستا« ي از ريشه »ايشتار« به چم گردونه و كه از دو بخش ر
به چهار طبقه، بهره  جمشيد مردم رادر شاهنامه،  )255: 2ج ،1386آذري شهال، .(ي گردونه سوار و سوار بر اسب آمده استرزمنده

  : رتشيان را نيساريان مي نامدكندكه روحانيان را كاتوزيان و امي
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  اشخـواني  كاتوزيـان گروهي كه 
  جـــدا كردشـــان از ميـــان گـــروه   
  صــفي بــر دگــر دســت بنشــاندند    
ــد    ــگ آورن ــردان جن ــير م ــا ش   كج

   

ــي اش    ــتندگان دانـ ــم پرسـ ــه رسـ   بـ

ــوه   ــرد كـ ــه كـ ــتنده را جايگـ   پرسـ
ــاريان همـــي نـــام   خواندنـــد نيسـ

ــورند  ــكر و كشـــ ــده لشـــ   فروزنـــ
  

 )27: 1ج  ،1388فردوسي، ( 

فره . (هم ريشه است و كارنامه اردشير بابكان به معناي جنگ نامه ي وي مي باشد war با كار، كار در اينجا به معناي جنگ است) 2(
 )200: 1384وشي، 

 ندةده اين است كه در شاهنامه، ايرانيان هيچگاه آغاز كننده شبيخون نيستند و اين نشان األخبار عيونو  شاهنامههاي  از جمله تفاوت) 3(
، عيون األخباراند كه در شاهنامه نمود يافته است؛ اما نقطه مقابلش، در شماردهباور مردمان ايران باستان است كه شبيخون را زشت مي

اي بوده است كه مردم، شبيخون زدن را روا گويي فرهنگ روزگار ابن قتيبه به گونه. سخن از شبيخون و راهكارهايش استپيوسته 
و  نامهگرشاسپو برخي ديگر از متون حماسي ايران مانند شاهنامه آنچه كه روشن است اين كه در .مري رايج بوده استدانستند و امي

براي نمونه فردوسي، شبيخون زدن تور بر سپاه منوچهر را از سر  .دشمن بوده است اي، ناجوانمردانه و ويژة، شبيخون؛ شيوهسمك عيار
  )18: 1390حسن زاده، ( .كندا به افسونگري متهم ميناتواني و درماندگي دانسته؛ او ر

ــت   ــبيخون گرف ــاز ش ــه س ــنيدم ك    ش
   

  ز بيچـــارگي بنـــد افســـون گرفـــت   
  

 )76: 1، ج1388فردوسي، ( 

 .قرأت في اآليين )4(

)5 (  
ــتان   ــه باســ ــود از گــ ــه بــ ــي نامــ   يكــ
ــدي   ــر موبــ ــت هــ ــده در دســ   پراگنــ

   

ــتان    ــدرون داســـ ــدو انـــ ــراوان بـــ   فـــ
ــر   ــر بخــ ــزد هــ ــره اي نــ   دياز او بهــ

  

 )17: 1، ج 1388فردوسي، ( 

ق فرمان به گردآوري شاهنامه داد و پيران .ـه 346زاق، پسر بابك خراساني، فرماندار توس در سال ؛ پسر عبدالرّمحمدابومنصور، ) 6(
نيشابور؛ موبد از هرات؛ پير خراسان ماخ، از توس؛ موبد شادان پسر برزين، از : داناي ايران را از چند شهر در توس گرد هم آورد

ماهوي خورشيد پسر بهرام و از سيستان؛ موبد يزدان داد پسر شاپور و ابومنصور معمري وزير فرهيخته وي، كار آن انجمن دانايان را 
كه به جز (گون پهلوي ترجمه كردند در يك دفتر آرايش داد و آن شاهنامه منثور اي را كه آنان از دفترهاي گونهسامان داد و شاهنامه

 )11:  1ج ،1387جنيدي، . (با نام شاهنامه ابومنصوري در ايران پراكنده شد) ز پيشگفتارش امروز به ما نرسيده استا

)7 (  

  به شـهرم يكـي مهربـان دوسـت بـود     
  مـرا گفـت خـوب آمـد ايـن راي تـو      
ــوي   ــه ي پهلـ ــن نامـ ــن ايـ ــته مـ   نبشـ

ــان و جواتنيـــت هســـت  ــاده زبـ   گشـ
ــازگوي     شــو ايــن نامــه ي خســروان ب

   

  تو گفتي به يك پوست بود كه با من  
  بــه نيكـــي گرايــد همـــي پــاي تـــو   
ــوي    ــر نغنـ ــو آرم مگـ ــيش تـ ــه پـ   بـ
  ســـخن گفـــتن پهلوانيـــت هســـت   
ــان آبـــروي     بـــدين جـــوي نـــزد مهـ

  

 )19: 1ج  ،1388فردوسي، ( 
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  )234: 1381فره وشي بهرام، (  )Gund(اند، گُند گفتهمي» گند«بزگترين يگان ارتش ساساني را  .معرب و تازيكانة گند است) 8(

  : كنايه از اسب راهوار، تيز تك: بادپا) 9(

  ســـوي خانـــه بنهـــاد ســـر بـــا ســـپاه
   

ــده راه    ــان جوينـــــ ــدان بادپايـــــ   بـــــ
  

)81: 1381اميريان، (  

 ) 630همان،. (تير كوچك، تيري كوچك كه آن را در غالفي چوبين يا آهنين نهند) ناوك با زبر واو(تيرانداز؛ : ناوك انداز) 10(

بيت است كه در آن، نبردي در مرزهاي توران، ميان  2500زده رخ، داستاني دراز دامن در شاهنامه است كه شامل داستان دوا) 11(
شود كه هومان، برادر جنگ زماني آغاز مي. دهدگودرز، پهلوان ايراني و تورانيان به سركردگيِ پيران ويسه، وزير افراسياب رخ مي

آويزند و شود آنگاه دو سپاه به هم ميي گودرز كشته ميند و در نبردي تن به تن به دست بيژن، نوهخواپيران، ايرانيان را به ستيز فرا مي
ن و شوند كه جنگ با نبرد تن به تن ميان دوازده جفت از پهلوانان ايراسرانجام دو جبهه هم داستان مي. وارد نبردي نافرجام مي شوند

سپس گستهم، . كشد زدهمين نبرد، گودرز، پيران را ميشوند و در يان ايرانيان پيروز مينبردهاي تن به ت در همة. توران به پايان رسد
آورد، و رود و آنان را از پاي درميدو برادر پيران مي پهلوان ايراني كه گودرز، وي را براي نبردهاي تن به تن برنگزيده است، از پي

شهريار نيز با بستنِ بازوبند شفابخش خود به دور  برد ود كيخسروِ شهريار ميشود، بيژن وي را به نزالبته خود نيز به سختي، زخمي مي
 )356: 1ج  ،1388فردوسي، . (آماده، مهيا، سامان داده شده است.رهاندبازوي گستهم، او را از مرگ مي

 )570: 1382اميريان، . (پسر نوذر و برادر توس، از سران سپاه نوذر در جنگ با افراسياب: گستهم) 12(

  )571: همان. (گسي كردن همان گسيل داشتن است، فرستادن) 13(

 )57: همان( .نام يك از پهلوانان ايراني در زمان كيخسرو) در شاهنامه ) (اخ ] (ا ك َ  /اَ ك َ  ) اشكش( )14(

 )859: 1ج ، 1360عميد، . (خار فلزيِ سه گوشه كه در زمان جنگ سر راه دشمن مي ريزند) 15(

 داراي نيز ساسانيان زمان در كه است اشكانيان عهد بزرگ خاندانهاي از يكي نام آن و است كارن، آن پهلوي ، شكلقارن) 16(
 پهلو قارن به رجوع).  معين چ، برهان حاشيه) (103: 1384كريستنسن، . (اند يافته شهرت نام همين به خاندان اين بزرگان و بوده اهميت

 )1914: 3ج، 1362برهان، ( . زال رستم زمان در است ايراني پهلواني نام ||. شود

پسر گودرز و پهلوان نام آور عهد كاووس و كيخسرو ، داماد رستم، پدر بيژن، مهمترين مأموريتش، آوردن كيخسرو و فرنگيس ) 17(
دمه  در ميان برف وكند كه در بازگشت از توران است و يكي از پنج پهلواني است كه كيخسرو را در عزيمت به كوهسار همراهي مي

 )585: 1382اميريان، . (شوندناپديد مي

 )1217: 2ج، 1360عميد، . (چاره جويي كردن. اسگاليدن، انديشيدن، فكر كردن، راي زدن» uskalitan. پهلوي«. مص) 18(

 )891 :2ج  ،1369بهرامي، (. واژه نبرد فارسي از ريشه پرِت اوستايي و ني پرت پهلوي است به معناي ستيزه و كشاكش و پرخاش) 19(

 )67/ 1ج : 1360عميد، . (به معنايِ با. از حروف ربط و اضافه» apak. پهلوي« )20(

  )615: 1382اميريان،. (آلتي كه با آن به جام كه نوعي كوس است كوبند )21( 

   كتابنامه

  هاكتاب:الف
بنياد دائرة المعارف بزرگ : ذري، تهرانماده ارتشتار از شهال آزير، دانشنامة ايران؛ )1386(آذري، شهال، . 1

 .اسالمي

  .ةيدار الکتب العلم: وتري، بون األخباريع؛ )بی تا(، أبوحممد عبداهللا بن مسلم ةبيبن قتا. ٢
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  .قاهره :، به کوشش حممدکرد علیکتاب العرب أو الرد علی الشعوبية؛ )١٩١٣( ------------------ . ٣

  .رياساط :ق رضا جتدد، راني، حتقالفهرست؛ )١٣٨١( بن اسحاق  حممدميابن ند. ٤
فرماندهي و ستاد ارتش  دانشكدة: ، تهرانراهبردها و فنون جنگ در شاهنامه؛ )1389( مسلم احمدي،. 5

  ).دافوس(جمهوري اسالمي ايران 
  . كرمانشاه :رمانشاه، كنامه شاهنامه فرهنگ؛ )1382( اميريان صمد .6
  . اساطير :ابراهيم پورداوود، تهران :هكوشش و ترجم، به ويسپرد؛ )1357( اوستا .7
لخ وابسته به ب :اول، تهران، به ياري فريدون جنيدي، چاپ هاي اوستا فرهنگ واژه؛ )1369(، احسان بهرامي. 8

  . بنياد نيشابور
ا، مقدمة علي اكبر دهخد، به اهتمام محمد معين و برهان قاطع؛ )1362( بن خلفتبريزي، محمد حسين . 9

  .اميركيبر :تهران
  .مصر: ، قاهرهخ التمدن االسالمييتار؛ )۱۹۲۲( جرجی زيدان .۱۰
  . بنياد نيشابور :، تهرانپيشگفتاري بر ويرايش شاهنامه فردوسي؛ )1387( جنيدي فريدون .11
  .هرمس :، ترجمة هايده مشايخ، تهرانزندگينامه تحليلي فردوسي؛ )1349( شاپور شهبازي،. 12
  .علمي :كوشش دكتر محمد علي علمي، تهران، به شاهنامه؛ )1388( ، ابوالقاسمفردوسي .13
  .مهرداد بهار، چاپ دوم، تهران، انشارات توس ، ترجمةبندهشن؛ )1369( فرنبغ دادگي .14
  .دانشگاه تهران :، تهرانفرهنگ زبان پهلوي؛ )1381( ، بهرامفره وشي. 15
  .فرهنگ معاصر :، تهرانصر عربي فارسيفرهنگ معا ؛)1388( بيقيم، عبدالّن. 16
  .سپهر ةچاپخان :تهران ،فرهنگ عميد ؛)1359( عميد، حسن. 17
  . نگاه :تهرانرشيد ياسمي،  :هترجم، ايران در زمان ساسانيان ؛)1384( كريستين سن، آرتور. 18
  . دانشگاه تهران :، تهرانفرهنگ ايران پيش از اسالم؛ )1374(محمد  ،محمدي. 19
علمي و  :تهرانابوالقاسم پاينده،  :هترجم ،التنبيه و االشراف ؛)1389(ابوالحسن علي بن حسين  ،مسعودي. 20

  .فرهنگي
  .فرزان چاپخانة: تهران المنجد،؛ )1380( ، لويسمعلوف. 21
  .فردين و برادران چاپخانة: ، تهرانهاي هفتصد سالة ايران و رومجنگ؛ )1318 -1319(، غالم حسين مقتدر. 24
  .بنياد فرهنگ ايران: ؛ به كوشش و ترجمة احمد تفّضلي، تهران)1354( مينوي خرد. 22
دانشگاه  :علوي به سفارش سعيد نفيسي، تهران، ترجمه بزرگ حماسة مّلي ايران؛ )1327(تئودر ،نولدكه. 23

  .تهران
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هاهمجّل: ب  

- 447، صص 4، جرف بزرگ اسالميالمعا ةمجموعه مقاالت دائر، »ابن قتيبه«؛ )1349(آذرتاش آذرنوش . 24
460.  

  .289، صص 2ج ، ايران واسالم هدانشناممجموعه مقاالت  ،»آيين نامه«؛ )1368(احمد  لي،تفّض. 25

، سال دوازدهم، دانشگاه يزد فصلنامة كاوش نامه ،»شبيخون در شاهنامه«؛ )1390(زاده، محمدحسين  حسن .26

  .129 - 106، صص 22 شمارة
انجمن ايرانى  ةمجّل، »و متون عربى قرن سوم تا پنجم حكمت در شاهنامهمقايسة « )1384( ، وحيدپور سبزيان. 27

  .128 -127صص  ،84، بهار 1 شمارة ،زبان و ادبيات عربى
 ، صص18و  17 ، شمارةهنر و معماري، »سپاه و جنگ در شاهنامه فردوسي«؛ )1313(پرويز  ،ناتل خانلري. 28

578- 569. 



 1394، بهار 17، شمارة سال پنجم تطبيقي، ادبياتنامة كاوش /104

 

  

  ١خبار والشاهنامهعيون األ مقارنة يف آداب احلرب مرتکزة علیدراسة 

٢وحيد سبزيانبور
 

، ايرانکرمانشاه، أستاذ مشارک يف قسم اللغة العربية و آداا، جامعة رازی  

  ٣کاوه قنربی
، ايرانکرمانشاه، ماجستري يف فرع اللغة العربية و آداا، جامعة رازي  

  امللخص

ن لنا أن أدب احلرب وفنونه يف العهود القدمية يتبي لشاهنامهمع نظريه يف ا عيون االخبارعندما نقارن أدب احلرب يف 

اليت کانت حتتوي علی حشد  ف اجليشيتصفمن تاريخ إيران،کان يتبع مبادئاً خاصة متقدمة؛ مبا فيها أساسيات 

 وکان للجيش اإليراين علم. الفيلة واجلند العسر، والقلب وامليمنة وامليسرة واملادتنيالبيادق واخلياالت وراکبو

التخطيطات العسکرية وعلم نفس احلرب؛ وکان يستفيد من فنون خاصة لتحديد الوقت وتوقيت الزحف املناسب، 

وحشد اجليش وفقا هلبوب الرياح وضوء الشمس وتوفري املياه والعتاد، واحلفاظ علی املعلومات، ودسائس البيات 

ومع مقارنة املؤلَّفَني، . يأس يف قلب العدووالدفاع ضدها، وفتح احلصون، وأخريا رفع معنويات اجلنود وزرع ال

إيران القدمية للحرب، يظهر لنا أن الشاهنامه بالتحديد يف جمال فنون  إىل التعرف على بعض القواعد وآدابإضافة 

ين ومن خالل املقارنة بني الكتابني اللذ. خالفا لبعض الباحثني، فقد تأثرت باآلداب والثقافة اإليرانية القدميةاحلرب 

إننا نريد أن نعطي مؤشرات من اجليش اإليراين يف العهود ذکرنامها أعاله وباستخدام األسلوب التأرخيی والتحليلي 

 .القدمية، وما إلی ذلك سنشري إلی أن الفردوسي کان أميناً يف نقل مصادره املعروفة يف خداينامه

  . خبار، الشاهنامة، ابن قتيبة، الفردوسيأدب املقارن، جيش إيران القدمي، عيون األ: ليليةکلمات الدال

  

                                                           
١
  ۲۷/۳/۱۳۹۴ :خ القبوليتار                                        ۲۷/۱۱/۱۳۹۳:   ولخ الوصيتار - 

٢
  wsabzianpoor@yahoo.com  :العنوان اإللکترونی للکاتب املسئول - 
  kqanbari@gmail.com :العنوان اإللکترونی -٣


