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 حماسه فردوسی ؛ تحریک حسّ سلحشوری
 و تحکیم توان نظامیگری 

    

 

 
 (: وظایف سپاهیان در برخورد با دشمن2آموزه های شاهنامه به نظامیان )

 1دکتر احمد فاضل

 چکیده 
دومین قسمم  از آمموزه همای شماهنامه بمه نظامیمانش بمه دشممن شناسم  

ز دشمن نیایمد مرمر »اختصاص یافته اس  . دشمن را باید شناخ  و دانس  که 
فندهای او آگماه  داشم . دشممن گماه  بمه ها و ترباید نسب  به حیله«. دشمن 

               نمازد و در ننمس سمک  کوشم تجهیزات برتر و عِدّه و عُمدّ  بیتمتر خمود مم 
کمه شمیری نترسمد زیم  »ش نیروی نظام  نباید از او بهراسد مواردکند؛ در این م 

    کنمد و ییتمنهاد ممراکره گاه  دشمن در ننس احساس ضعف مم « . دش  گور
 «. بباید بسیجید ما را به ننس»هدش در این مواقع نباید از ننس دس  کتید و دم 

    زمان  دشمن از روی ناتوان  و بما ترفنمد فریماش اظهمار وملو و دوسمت  
 کند؛ سپاه  آگاه و بصیر نباید اسیر فریا او شود و باید بداند که دشمن :م 

 نس و فریابه کار آورد بند و ر چو داند که تنس اندر آمد نتیا
انرماری همواره با اتحاد و همدل  باید در مقابل دشمن ایستاد. فرار و سهل

در ننسش هم ننس ابدی دارد و هم شایستۀ برخورد و  مجازات سمنرین اسم  و 
 فرماندهان باید نسب  به آن حساس و قاطع باشند. 

 واژه های کلیدی:
 ولو ش فریاش فرار فردوس ش شاهنامهش نظامیان و سپاهیانش دشمن ش ننس ش 
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 مقدمه 

برخورد با دشمن در عروه های درگیریش متناسا با رفتمار او و شمرایو و 

فضاهای مونودش شرردهای گوناگون  دارد که نظامیان باید با آگاه  و هوشمیاری 

 کاملش آنها را به کار گیرند تا همواره ییروز میدان باشند :
 به نای  فریا و بمه نمای  نهیما

 

 زیا و گه  در نتمیا گه  فرّ و 
 

 چممو بازارگممان  بممدین در شمموم
 

 نرممویم کممه شممیر نهممان یهلمموم 
 

 (192ش ص 6)ج                                                                   

 

ل شمد و  در مقابل دشمنش گاه  الزم اس  بر شیوه های  غیر ننر  متوسمّ

 او را فریا داد :
 و سمنان نه هنرمام گمرز اسم  و تیم 

 

 بممدین کممار بایممد کتممیدن عنممان 
 

 فمممراوان گهمممر بایمممد و زرّ و سمممیم
 

 به رفتن یمر امّیمد و بمودن بمه بمیم 
 

 بممممه کممممردار بازارگانممممان شممممدن
 

 شممبیبا فممراوان بممه تمموران بُممدن 
 ج

 (66و 59ش ص 5)ج                                                                      

سّس  و اطّالعات  برای ی  بردن به برنامه همای دشممن و این همان کار تج

رسیدن به مقصود اس  . در خود میدان ننس نیز ممبن اس  دشمن از راه همای 

گوناگون وارد شود که به اقتضای شرایو حاکم باید چاره گمری و بما او برخمورد 

و  نمهش فریما تمرس کرد. نه از ستیز و ننراوری او باید هراسم  بمه در راه داد و

چایلوس  او را خورد. اگر اظهار آشت  نوی  او از روی حیله اس  باید در مقابل 

 او ایستاد و اگر از روی راست  اس  با شرایو خاص خودش باید آن را یریرف  :
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 چممو دشمممن بترسممد شممود چممایلوس
 

 تمممو لتمممبر بیمممارای و بمممر بنمممد کممموس 
 

 به ننمس آنرهم  شموکه دشممن زننمس
 

 ه تنمممسبپرهیمممزد و سسممم  گمممردد بممم 
 

 وگممممر آشممممت  نویممممد و راسممممت 
 

 نبینممم  بمممه دلمممک انمممدرون کاسمممت  
 

 از او بممممات بسممممتان و کینممممه مجمممموی
 

 چنمممممممین دار نزدیممممممم  او آ  روی 
 

 (196شص7)ج                                                                             

ی دشممن در میمدان در این مقاله سع  شده اس  یاره ای از شمرردها و رفتارهما

های نبرد از متن شاهنامه مطرح و وظایف سپاهیان در مقابل آن ها تتریو گمردد. 

آگاه  از نوع برخوردهای شایسته و موضع گیری های بایسمته در مقابمل دشممن 

م  تواند منجر به ییروزی بزرگ  شود؛ همان گونه که عدم بصیرت و هوشیاری و 

  آگاه  نتیجه ای عبس خواهد داش  .

 دلسوزی و مهربانی نکردن به دشمن -1

 دشمنش دشمن اس  و از او نز دشمن  نیاید :
 ز دشممممن نیایمممد مرمممر دشممممن 

 

 بممه فرنممام هممر چنممد نیبمم  کنمم  
 

 (76ش ص 3)ج                                                                         

بمه دشممنش او دسم  از ساده لوحانه اس  که کس  بپندارد با نیب  کمردن 

 دشمن  بر م  دارد.
 زدهقمممان تمممو نتمممنیدی آن داسمممتان

 

 کممممه یمممماد آرد از گاتممممۀ باسممممتان 
 

 کممه گممر یممروری بهّممۀ نممرهّ شممیر
 

 شمممود تیمممز دنمممدان و گمممردد دلیمممر 
 

 چممو سممر برکتممدش زود نویممد شممبار
 

 نکسمم  انممدر آیممد بممه یروردگممار 
 

 ( 312ش ص  6)ج                                                               
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کم  کردن به دشمن  که خوی درّندگ  در ذات او ریته دوانیده اسم  و 

دلسوزی نسب  به اوش همان تیته به ریته خود زدن و گور خمویک را بما دسم  

 خود کندن اس  ؛ زیرا به قور سعدی :
 عاقبممم  گمممر  زاده گمممر  شمممود

 

 گرچمممه بممما آدمممم  بمممزر  شمممود 
 

تمثیل  زیباش این نوع ترحّم به دشمن را نظیر یرورانمدن  فردوس  با تتبیه و

بهّۀ شیر نر م  داند که تا بزر  شدش نکس  دایه و یرورند  خمود را از همم مم  

 درد :
 چنممین گامم  بمما مممن یبمم  هوشمممند

 

 کممه رایممک خممرد بممود و دانممک بلنممد 
 

 کممممه ای دایممممۀ بهّممممۀ شممممیر نممممر
 

 چه رنج  که نان همم نیماری بمه بمر 
 

 را کنممم  یمممر هنمممرببوشممم  و او 
 ج

 تو ب  بر شوی چمون کمه آیمد بمه بمر 
 

 نکسممتین کممه آیممدی نیممروی ننممس
 

 سمممر یروراننمممده گیمممرد بمممه چنمممس 
 

 (97ش ص  3)ج                                

اگر فساد و ستمباری و خوی اهریمن  و استبباریش گوهر ونود کسم  را 

اه آوردن او وهر نوع ترحّم و به سیاه  و تباه  کتانیدش هرگونه تالش  برای به ر

دلسوزی نسب  به اوش چونان تربیم  سمتوران و آ  در هماون کوبیمدنش بم   ممر 

 خواهد بود و هرگز نباید در مقابل چنین کسان  احساس ایمن  و آرامک داش  :
 بممه بممدگوهران بممرش بممس ایمممن متممو

 ج

 کممه ایممن را یبمم  داسممتان اسمم  نممو 
 

 که همر چنمد بمر گموهر افسمون کنم 
 

 بوشمم  کممزو رنممس بیممرون کنمم ب 
 

 چمممو یروردگممماری چنمممان آفریمممد
 

 تمممو بمممر بنمممد یمممزدان نیممماب  کلیمممد 
 

 (335ش ص 9)ج                                                                      

ال تَأمَن عَدُوّاَ وَ اِن شَبَرَ : از دشمن  ایمن مبای »امام عل  )ع( م  فرمایند : 

 .(3513ش ص 7ش ج 1331)محمدی ری شهری ش « سرزاری کند.اگر چه او سپا
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هر که نصیح  خود رای  م  کندش او خمود »سعدی در گلستان م  گوید : 

اگر زمینۀ نیب  یمریری در کسم  ونمود نداشمته «. به نصیح  گری محتاج اس 

باشد اوّلین ضربه به خود نیب  دهنمده بمر مم  گمردد. درممان خموی درّنمدگ  و 

و استبباریش شاق  و عطوف  نیس . فردوس  در چندین مورد خصل  شیطان  

همان مثار یروراندن بهّه شیر را م  آورد که تا قدرت گرف ش دایۀ خود را از همم 

 م  درد :
 اگمممر بهّمممۀ شمممیر نممماخورده شمممیر

 

 بپوشمممد کسممم  در میمممان حریمممر 
 

 به گوهر شود بماز چمون شمد سمتر 
 

 نترسممممد ز آهنممممس ییممممل بممممزر  
 

 (123ش ص 3)ج                                                                         

 اتحاد و همدلی رزمندگان و تقویت روحی آنان درمقابل دشمن : -2

اتحاد و برادری و همدل  و همماهنر  در همر گروهم  ضمامن ییمروزی و 

           دستیاب  به اهداف آن هاسم . شماهنامه هممواره بمه نظامیمان و سمپاهیان توومیه 

کند که این یرانر  و برادری را در میان خود حاظ کنند. به ویژه در میدان نبرد م 

و در هنرامۀ ننس اگر یت  به یت  هم دهندش هیچ قدرت و سالح و تجهیزاتم  

 نم  تواند آن ها را در هم بتبند :
 چمممو در ننمممس لتمممبر بمممود همرمممروه

 

 چه دش  و چه همامونش چمه دریما و کموه 
 

 باشممید بمما هممم بممه ننممس اگممر یممار
 

 بممممممه نترسممممممد یلنممممممساز آواز رو 
 

با همیاری و دوست  ش سکت  ها آسان م  شودش کموه هما در نظمر هممدالن 

 چون کاه  به تسکیر در م  آید :
 زدانممما تمممو نتمممنیدی ایمممن داسمممتان

 

 کمممه بمممر گویمممد از گاتمممۀ باسمممتان 
 

 کممه گممر دو بممرادر نهممد یتمم  یتمم 
 

 تممن کمموه را خمما  مانممد بممه متمم  
 

 (96ش ص  2)ج                                                                          
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هرگز قدرت دشمن نباید باعث ضعف نیروهای خودی گمردد. بما وحمدت 

فبر و عمل و تقوی  روحیۀ دفاع  و نهادی م  توان نیروی طرف مقابل را همر 

  احساس ضعف و سست  در هم شبس  . امّا اگر سپاه –چند هم که قوی باشد 

کردش امیدی برای نجات او باق  نکواهمد مانمد . دارا یادشماه ایمران در ننمس بما 

 اسبندر به سپاهیان خود توویه م  کند که :
 اگممر یتمم  یبسممر بممه یتمم  آوریممد

 

 بممر و بممرم ایتممان بممه متمم  آوریممد 
 

 کسمم  کانممدرین ننممس سسممت  کنممد
 

 ببوشممد کممه تمما نممان یرسممت  کنممد 
 نج

 یممن یممس بممه گیتمم  امیممدمداریممد از ا
 

 نمّتمید که شمد رومش ضمحّا   و مما 
 

 (393شص6)ج                                                                  

احساس ضعف در مقابل دشمنش ننس شبس  را به دنبار دارد. در بحبوحۀ 

 ننسش سست  و درنس نایز نیس . 
 هنممر یافتممه مممرد سممنر  بممه ننممس

 

 رزمش چنمممدین درنمممس نجویمممد گمممه 
 

عوامل  را که رزمندگان را گاه  دچار یأس و ناتوان  و نررانم  مم  کنمد 

باید از بین برد . همواره باید به آن ها روحیه بکتید. نقمک ممردان تمأ یر گمرار و 

فرماندهان وحنه های کارزار در این میان بسیار قابمل اهمیم  اسم  . آن هما در 

دارای سهم برنسته و باالی  هسمتند . بایمد آتمک تقوی  روح  و روان  نظامیان 

 ختم و کینۀ از دشمن را در در سپاهیان شعله ور نراه دارند :
 بممه ننممس انممدرون مممرد را در نهنممد

 

 نممه بممر آتممک تیممز بممرش گِممل نهنممد 
 

 (53ش ص  3)ج                                                                  

ر قدرتمندی برای باال بردن روحیمۀ سلحتموری آنمان تتجیع سپاهیانش ابزا

اس  . سعدی در حبایت  از گلستان م  گوید کمه هممین  ابمزارش سمپاه در حمار 
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آورده اند که سپاه دشمن ب  قیاس بمود و اینمان :»... شبست  را به ییروزی رساند 

ید اند . طایاه ای آهنس گریز کردند. یسر ش نعره ای زد و گا  : ای مردان ببوش

یا نامۀ زنان بپوشید. سواران را به گا  او تهوّر زیادت گت  و به ی  بار حمله 

 «بردند. شنیدم که هم در آن روز بر دشمن ظار یافتند. 

اگر فرماندهش خودی در نرران شمود و حمرف همای ناامیدانمه بزنمدش هممۀ 

 نیروها در شبسته م  شوند. 

نمد و راهنمماش ضمعف در یب  از ننس های شماهنامه وقتم  گمودرز خردم

 روح  و نا امیدی را در سکن و سیمای طوسش فرمانده سپاه م  بیند :
 بممدو گامم  گممودرز کممه ای یهلمموان

 ج

 چممرا تیممره کممردی تممو روشممن روان 
 

 زدشمممممن نرممممر در نممممداری دتم
 

 مرممردان زبممان زیممن مممرا بممیک و کممم 
 

 کممه گممردان ممما در شبسممته شمموند
 

 زگاتمممار تمممو نیمممز خسمممته شممموند 
 

 شممماهش روشمممن بمممود اگمممر اختمممر
 

 چممه دانمم  کممه ییممروزش دشمممن بممود 
 

 کممه دادار نیبمم  دهممک یممار ماسمم 
 

 در و تیمم  و اختممریش سمماالر ماسمم  
 

 تممو ای یهلمموان هممیچ در بممد مبممن
 

 مرممو هممیچ بمما مهتممران زیممن سممکُن 
 

 (315ش ص  3)ج                                                               

 نسبت به اظهار صلح و دوستی فریبکارانۀ دشمن :آگاهی و بصیرت  -3

ولو و آشت  خو  اس ؛ اما به شمرط  کمه از روی فریما و درمانمدگ  

نباشد. به همۀ حرکات و سبنات دشمن باید از روی ظن و تردید نرریسم  . بمه 

دشمن چو از همه حیلت  فروماندش سلسلۀ دوست  بجنباند و آنرمه :»  قور سعدی 

(. 173)گلستانش با  هتمتمش ص « کند که هیچ دشمن  نتواند. به دوست  کارهای 

اَلحَرَرَ مِن عَدُوِّ َ بَعدَ وُلحِه ش فَاِنَّ العَدُوَّ رُبَّمما فمارِ   »امام عل  )ع( م  فرمایند : 
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 لِیَتَغَاُّلَ فَکُر بِالحَزم: زنهار از دشمن  بعد از ولو و آشت ؛ زیرا چمه بسما دشممن 

ش  53)ناممۀ « شود تا غافلریرت نمایدش یس احتیما  کمن. خواهد به تو نزدی  م 

 (.323ص 

دشمن وقت  درمانده م  شود و احسماس شبسم  مم  کنمد دم از وملو 

خواه  م  زند؛ ول  به محض این که توان  ییدا کند دوباره به دنبار راه  بمرای 

 ضربه زدن م  گردد. بنابر این باید نسب  به فریما او هوشمیار و زیمر  بمود. در

شاهنامه وقت  ییرانش فرمانده سپاه تورانش هنرام بیهارگ  به فریا وملو متوسمل 

 گوید :م  شودش گودرزش فرمانده سپاه ایران به رستم م 
 گممر ایممدون کممه بیهمماره ییمممان کنممد

 ج

 ببوشمممد کمممه آن راسمممت  بتمممبند 
 

 آفریممدی نهممان آفممرین ژچممو کمم
 

 ی مبممینژّتممو متممنو سممکن زو و کمم 
 

 دانممد هممم نممز از رنممس و چمماره ن
 

 زدانمممک سمممکن برفتممماند همممم  
 

 کنممون از کمنممد تممو ترسممیده شممد
 

 روا بممد کممه ترسممیده از دیممده شممد 
 

 آشمممت  نویمممد اکنمممون همممم  درِ
 ج

 نیمممارد نتسمممتن بمممه همممامون همممم  
 

چو داند کمه تنمس انمدر آممد نتمیا
  

 بممه کممار آورد بنممد و رنممس و فریمما 
 

 همممه گامم  اوی سممردروغ اسمم  یب
 

 نامم  اوینتمماید نممز از اهممرمن  
 

 (235و  233ش ص  3)ج                                                        

در یب  دیرر از نبردهای ایرانیان و تورانیمانش وقتم  یتمنس و افراسمیا ش 

یهلوان  رستم و ناتوان  خود را احساس کردنمدش از در وملو در مم  آینمد و بمه 

ائه م  کنند. رستم به یادشاه مم  گوینمد کمه کیقبادش یادشاه ایرانش ییتنهاد ولو ار

مراقا بای! ییتتر سکن  از آشت  نبود و اکنون درماندگ  ش آن ها را به  این کمار 

 کتانده اس  :
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 بممدو گامم  رسممتم کممه ای شممهریار

 ج

 مجممممو آشممممت  در گممممه کممممارزار 
 

 نَبُممممد ییتممممتر آشممممت  را نتممممان
 

 بمممدین روز گمممرز ممممن آوردشمممان 
 

  (72و71شص2)ج                                                                  

امام عل  )ع( م  فرمایند : نِماغ الغُرورِ ف  الِاسِتنامَهِ اِل  الغَدُوّ : اعتماد بمه 

ش ص  7ش ج 1331)محمدی ری شمهریش « دشمن ش عامل فریا خوردن از اوس .

3513.) 

من یرداختمه ش داسمتان یب  از زیباترین داستان های  که به این ترفنمد دشم

دوازده رخ در شاهنامه اس  . در این نبردش وقت  ییران فرمانده سپاه تورانش عروه 

او نامه ای بمه گمودرز « . سوی چاره برگت  و بند و فریا»را بر خود تنس دیدش 

فرمانده سپاه ایران م  نویسد و او را به ولو و آشت  مم  خوانمد. ییمران دالیلم  

دیتۀ خود مطرح م  کنمد و مم  گویمد : بسمیاری از شمیران و برای خواسته و ان

دلیران و خویتان من کتته شده اند و تو به خواسته های خود رسیده ای . اکنمون 

زمان بکتایک و آسایک اس ؛ در غیر این وورت دچار نارین و بدنام  خواه  

به تمو شد . م  گوید : هر شهر و سرزمین  را که بکواه  برای  خال  م  کنیم و 

 م  سپاریم و مرزها را طبق خواستۀ شما تعیین م  کنیم .
 بممه سمموگند ییمممان کممنم یممیک تممو

 

 کممزین یممس نباشممم بممد انممدیک تممو 
 

 بمممدان  کمممه مممما راسمممت  خواسمممتیم
 

 بممممه مهممممر و وفمممما در بیاراسممممتیم 
 

 (156ش ص  5)ج                                                              

دهدکه من از کردگار نهان م  ترسم؛ زیمرا او کینمه نموی  را  او ادامه م 

 نم  یسندد وگرنه قدرت ما هم کمتر از شما نیس . 
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گودرز با خواندن نامۀ ییران به نیرنس او ی  م  برد و چمر  زبمان  وی را 

بند و فریا م  داند و م  گوید: آن قدر چر  و نرم سکن گاته ای که هر انسان 

ر تو م  سوزد و شوره زممین تمو را بما تمابک آفتما ش آ  کم خردی دلک به حا

 تصوّر م  کند :
 ولممیبن نممه گمماه فریمما اسمم  و بنممد

 ج

 کممه هنرممام گممرز اسمم  و تیمم  و کمنممد 
 

 مممرا بمما تممو نممز کممین و ییبممار نیسمم 
 

 گممممه یاسممممگ و روز گاتممممار نیسمممم  
 

با این حار با دالیل روشن و منطق  به سکنان ییران یاسمگ مم  گویمد کمه 

اگر از ستم و بیداد متناّر بودی که در ننمس یمیک «. ا زبان آشنای  نداش دل  ب»

 دست  نم  کردیش نبرد را تو آغازیدی.
 اگمممر داد بمممودی بمممه دلممم  انمممدرون

 

 تمممو را ییتدسمممت  نبمممودی بمممه خمممون 
 

 کممه زآغمماز کممار انممدر آمممد نکسمم 
 

 نبممودی بممه خممون ریکممتن هممیچ سسمم  
 

 تممو کممردی همممه ننممس را دسمم  یممیک
  

 و برکنممدی از نممای خممویکسممپه را تمم 
 

این که گات  از خدا ترس و باک  نداری ش بایمد گام  اگمر ممن دسم  از 

ننس بردارمش خداوند مرا بازخواس  م  کند که با ونود قدرت  کمه بمه تمو دادم 

چرا انتقام کینه ورزی های دشمن و خون سیاوی و هاتاد فرزند گرام   خمود را 

 نررفت  ؟
 اربمممه هنرمممام یرسمممک ز ممممن کردگممم

 

 بپرسممممد از ایممممن گممممردی روزگممممار 
 

 کممممه سمممماالری و گممممنج و مردانرمممم 
 ج

 تمممممممو را دادم و زور و فرزانرممممممم  
 

 بمممه کمممین سمممیاوی کممممر بمممر میمممان
 ج

 نبسممممت  چممممرا یممممیک ایرانیممممان؟ 
 ج

 بممممه هاتمممماد خممممون گراممممم  یسممممر
 

 بپرسممممممد زمممممممن داور دادگممممممر 
 

 ز یاسمممگ بمممه یمممیک نهمممان آفمممرین
 

 چمممه گمممویم چمممرا بازگتمممتم زکمممین 
 



 ( :وظابف سپاهیان در برخورد با دشمن2آموزه های شاهنامه به نظامیان ) حماسۀ فردوسی؛ 
 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01  8388 پاییز و زمستان 38-39شماره  –سال یازدهم                                               

ش ییمان شبن  ها و کینمه نموی  هما و زشم  کمرداری همای سپس گودرز

 تورانیان را نسب  به ایران در گرشته یادآوری م  کند که :
 چممه ییمممان شبسممتنش چممه کممین سمماختن

 ج

 همیتمممه بمممه سممموی بمممدی تممماختن 
 

 چمممو یمممادآورم چمممون کمممنم آشمممت  ؟
 

 کمممه نیبممم  سراسمممر بمممدی کاشمممت  
 

یمان بستن با تو خردمندانمه در مورد ییمان و وفای ییران هم م  گوید که ی

 نیس  :
 ییممممان کنممم  کمممهازیمممرا  بممما همممر 

 ج

 وفممما را بمممه فرنمممام همممم بتمممبن  
 ج

 بممه سمموگند تممو شممد سممیاوی بممه بمماد
 

 بممه گاتممار بممر تممو کممس ایمممن مبمماد 
 

و نهایتاً در مورد این که ییران با دسیسه یردازیش هم نویای ولو بود و هم 

 او یاسک  دندان شبن م  دهد که :م  خواس  اظهار قدرت نمایدش گودرز به 
 ور ایممدون کممه روی انممدر آری بممه روی

 

 رهمانم تممو را زیممن همممه گامم  و گمموی 
 

 بمممه نیمممروی یمممزدان و فرممممان شممماه
 

 بممه خممون غرقممه گممردانم ایممن رزمرمماه 
 

 تمممممو ای نمممممامور یهلممممموان سمممممپاه
 

 نرممه کممن بممدین گممردی هممور و ممماه 
 

 کمممه بنمممد سمممپهری فمممراز آمدسممم 
 

 از آمدسمم سممر بکمم  ترکممان بممه گمم 
 

 گمممموهرتنرممممر تمممما ز کممممردار بممممد
 

 چمممه آرد نهمممان آفمممرین بمممر سمممرت 
 

 زمانمممه ز بمممد داممممن انمممدر کتمممید
 

 مبافممممات بممممد را بدآیممممد یدیممممد 
 

 (137-159ش ص  5)ج                                                            

 بد فرجامی برای آغازگر جنگ -4

بمه وملح  اسم  کمه از روی فریما و آنهه در بند قبل آمدش عدم اعتماد 

فرو  طلب  باشدش این گونه هوشیاریش نه به معنای ب  اعتباری همر گونمه وملو 

 اس  ونه بهانه ای برای وارد شدن به ننس و ییتدست  کردن در نبرد.
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معموالً ولو و آشت  یایدار و منطق ش بر ننس و دشمن  ترنیو دارد. اگمر 

بودهش ولو خواه  او هم برای فریا نباشد و یا طرف مقابلش واقعاً خواهان آشت  

اگر ییمان  در این زمینه بین دو طرف بسته شودش دیرر کینه نوی  و ییمان شبن  

 کار یسندیده ای نکواهد بود :
 کسمم  کممه آشممت  نویممد و سممور و بممزم

 

 نممه نیبممو بممود یممیک رفممتن بممه رزم 
 

 و دیرمممر کمممه ییممممان شبسمممتن زشممماه
 

 نباشممممد یسممممندید  نیمممم  خممممواه 
 

 (62ش ص  3)ج                                                                           

ناس ننس طلب  از نظر هیچ عقل سلیم  یسندیده نیس . شراف  انسمان  

اقتضا م  کند که همه در یرتو ولو و آرامک و واا و وممیمی  زنمدگ  کننمد. 

انند که گوهر انسان  بر محور برابمری همه به حقوق یبدیرر احترام بررارند و بد

و کرام  اخالق  و رفتاری یدیدار م  گردد. بر همین اساسش تا تعرّض  ومورت 

نریرد ش دفاع  هم تصوّر نم  شود. این آغاز تجاوز اس  که فتنه ها و ننس ها و 

کتتارهای بعدی را به دنبار خود دارد. فردوس  م  گوید آغازگر ننس باید بداند 

حقیق  بیتترین آسیا را به خود وارد کرده اس  و از همان آغاز بایمد راه که در 

 بازگت  خویک را هم نستجو کند؛ راه  که چه بسا بازگتت  هم نداشته باشد:
 یبمممم  داسممممتان از کیممممان یممممادکن

 

 ز وام خممممممرد گممممممردن آزاد کممممممن 
 

 که هر کمو بمه ننمس انمدر آیمد نکسم 
 

 ره بازگتمممممتن ببایمممممدی نسممممم  
 

 (113ش ص  5)ج                                                                         

ال تُقاتِلوهُم حتّم  یَبمدَکوکُمش فَماِنَّبُم بِحَممدِ ا ِ »امام عل  )ع( م  فرمایند : 

عَل  حُجَّه : شما ننس را با دشمن آغاز نبنید تا آن ها شروع کنند؛ زیرا بحمد ا  

             (. آن حضمرت در نمای دیرمری13البالغمه ش ناممۀ  )نهمج.« حج  با شماسم  
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ال تَدعُوَنَّ ال ُ مبارز ِ ش وَ اِن دُعی َ اِلیها فَاَنِاش فَاِنَّ الدّاع  اِلَیها بماغ  وَ » فرمایند:م 

الباغ  مَصروع  : کس  را به ییبار دعوت مبنش امّا اگمر تمو را بمه نبمرد خواندنمد 

)نهمج .« تجاوز کار و تجاوز کارش شبس  خورده اس  بپریر؛ زیرا آغازگر ننسش 

(. شاهنامه م  گوید حت  در خصموص دشممن هممش تما او 233البالغه ش حبم  

 خواهان ننس نباشدش ییتدست  نایز نیس : 
 گممر ایممدون کممه بمما تممو بجوینممد ننممس

 

 بممر ایتممان مبممن کممار تاریمم  و تنممس 
 

 (33،ص4)ج        

 آماده به جنگ : بی ثمر بودن مذاکره با دشمنِ-5

تا زمان  که دو طرف خصوم  در مرحلۀ اختالف نظری و ندار فبمری و 

زبان  به سر م  برندش راه دیپلماس  و مراکره و ... شگاه  م  تواند نتیجمه بکمک 

باشد ول  وقت  دشمن وارد معرکۀ نبرد شد و مهیّای ننس تمام عیار گت ش دیرر 

بسا نتیجۀ معبوس  هم داشته باشد ؛ زیرا  وحب  کردن با او فایده ای ندارد و چه

 این کار باعث تقوی  غرور دشمن و تضعیف روحیۀ نیروهای خودی م  شود. 
 چو دشمن سمپه کمرد و شمد تیمز چنمس

 

 ببایمممد بسمممیجید مممما را بمممه ننمممس 
 

 (91ش ص  5)ج                        

و )یهلموان در یب  از لتبرکت  های ایرانیانش مباحثه و مراکره ای بین گیم

            ایران( با تژاو )مرزبان توران ( در میدان نبرد در م  گیرد . گیمو زبمان بمه ینمد  او 

 گتاید تا تسلیم شود امّا :م 
 تممممژاو فریبنممممده گامممم  ای دلیممممر

 

 درفمممک ممممرا کمممس نیمممارد بمممه زیمممر 
 

 بعد از ادامۀ گاتروش بیژن با زبان یرخای به یدری گیو چنین م  گوید :
   بیمممژن بمممه فمممرّح یمممدرچنمممین گاممم

 ج

 رد یرخاشممممررای نممممامور گُممممکممممه  
 ج

 بممه ییممری نممه آنمم  کممه بممودی نمموان  سمممممرافراز و بیمممممدار در یهلمممممموان
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 ایمن هممه ینمد چیسم « تمژاو»تو را بما 
 

 بممه ترکمم  چنممین مهممر و ییونممد چیسمم  
 

 همممم  گمممرز و خنجمممر ببایمممد کتمممید
 

 در و مغممممز ایتممممان ببایممممد دریممممد 
 

 برانریکممم  اسممما و برآممممد خمممروی
 

 نهادنمممد کویمممار و خنجمممر بمممه دوی 
 

 (77ش ص  3)ج                                                                    

در نبردی دیرر وقت  طوس ش فرمانده سپاه ایران ش با هومان ش یهلوان توران  

بمه گیوش این یهلوان غیور ایران   ششودبه مباحثه و اندرزگوی  ب  فایده متغور م 

 ختم م  آید :
 بممدین گامم  و گمموی انممدرون بممود طمموس

 

 کممه شممد گیممو را روی چممون سممندروس 
 

 لتممممبر بیامممممد بممممه کممممردار بمممماد ز
 

 چنممین گامم  کممای طمموس فممرّخ نممژاد 
 

 فریبنممممده هومممممان میممممان دو وممممف
 

 بیاممممد دممممان بمممر لممما آورده کمممف 
 

 کنممون بمما تممو چنممدین چممه گویممد بممه راز
 

 میممان دو وممفش گامم  و گمموی دراز 
 ج

 ن نممز بممه شمتممیر بمما او مرممویسممک
 

 مجمممموی از در آشممممت  هممممیچ روی 
 

 (136و 129ش  ص  3)ج                                                            

مَن ضَعُفَ نِدُّهُش  قَوِیَ ضِدُّهُ : هر که نمدّیّتکش :» امام عل  )ع( م  فرمایند 

ش  7ش ج  1331ری ش )محممدی ری شمه« سس  شودش دشمنک نیرومند م  گمردد.

 (.3516ص 

 نهراسیدن از عِدّه و عُدّۀ زیاد دشمن  -6

ب  تردید هر ملّت  باید خود را از نظر امنیّت  و تجهیمزات رزمم  و دفماع  

مجهّز و تقوی  نماید تا چتم طمع دیرران نسب  به او بر انریکته نتود. هممواره 

و آنمان را از نزدیم   تتعتع قدرت و والب  ملّ  باید دیمد  دشممنان را خیمره

وَ اَعِدّو لَهُم »شدن به حریم عزّت او دور نراه دارد و این دستور قرآن  اس  که  : 
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ما استَطَعتُم مِن قُوَّ   وَ مِن رِبا ِ الکَیلِ تُرهبونَ بِهِ عَدُوّ ا  وَ عَدَّوکُم : خود را برای 

و تسلیحات و اسمبان  مبارزه آماده کنید و تا آنجا که م  توانید قدرت و تجهیزات

« سورای برای تهدید و ترساندن دشمنان خدا و خودتان برای خود فراهم سمازید.

( . با این حار اگر دشمن مقابمل از نظمر کمیم  نیرویم  و تجهیمزات 66)اناار / 

نظام  در موضع برتری هم قرار داشته باشد ش هرگز نباید از او هراسم  بمه در راه 

  :داد
 شممممد دلیممممریلنممممس تیممممان گرچممممه با

 

 نیمممارد شمممدن یمممیک چنرمممار شمممیر 
 

 (137ش ص 2)ج                                                                    

به نظرهای ظاهر بین نم  آید و گاه  معجزه ای مم   شقدرت ایمان و اراده

ئَۀ  فِکَم مِن »آفریند که حسابرران خود فریاش هرگز تصوّر آن را هم نم  کرده اند. 

کَثیر ً بِاذنِ ا ِ وَ ا ُ مَعَ الصّابرین : چه بسیار گروه  اند  کمه بما فِئَۀً غَلَبَ  قَلیلَۀ  

)بقره  « اذن و یاری خدا بر سپاه  بسیارش غالا آمده اند و خدا یاور وابران اس . 

239.) 
 ز دسممممتان تممممو نتممممنیدی آن داسممممتان

 ج

 کمممه دارد بمممه یممماد از گمممه باسمممتان 
 ج

 ترسممد ز یمم  دشمم  گممورکممه شممیری ن
 

 سمممتاره نتابمممد چمممو تابنمممده همممور 
 

 (73ش ص  5)ج                                                                    

ننس هت  سالۀ ایران و عراقش مطلا فوق را ا بات کرد و ایمران دالور را 

و عمزم و  بر تمام قدرتهای نهان  به ییروزی رساند. روح فداکاریش شهادت طلب 

اراد  یوالدین شیران دلیر کجا و  انبوه گلّه وا  و ب  خاوی  دنیا طلا کجا. به 

مَن رَکِاَ نِدَّهُ قَهَرَ ضِدَّهُ : هر که بر مرکا ندّی  بنتیندش »فرمود  امام عل  )ع( : 

 ( .3516ش ص  7ش ج 1331)محمدی ری شهریش « دشمنک را مقهور گرداند.
 ن سمممپاهگمممر ایمممدون کمممه ییمممران زتمممورا

 

 سمممران آورد یمممیک مممما کینمممه خمممواه 
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 ده مبممممارز و زایتممممان هممممزار ممممما ز
 

 نرمممر تممما کمممه ییهمممد سمممراز کمممارزار 
 

 ور ایمممدون کمممه لتمممبر هممممه همرمممروه
 

 بممه ننممس انممدر آیممد بممه کممردار کمموه 
 

 زکینممممه همممممه یمممما  دلکسممممته ایممممم
 

 کمممر بممر میممان ننممس را بسممته ایممم 
 

 (132ش ص  5)ج                                                                   

یا اَیُّها النَّب  حَرِّضِ المُؤمنینَ عَلَ  القِتارِ ش اِن یَبُن مِنبُم عِتمرونَ ومابرونَ »

یغلِبوا اَلااً مِنَ الرین کارو بانهم قموم الیاقهمون : مِاَئۀُ یَغلِبوا مِأَتَینِ وَ اِن یَبُن مِنبُم 

غیا کن که اگمر بیسم  نامر از شمما ومبور و ای رسور ش مؤمنان را بر ننس تر

یایدار باشید بر دویس  نار از دشمنان غالا خواهید شد و اگر ود نار باشید بمر 

 (.65اناار /«)هزار نار غلبه خواهید کرد؛ زیرا آن ها گروه  ب  دانتند. 

اگر چنین تابر و نررش  در میان نظامیان یم  ممرز و بموم حماکم باشمدش 

افسردگ  را نکواهند چتیدش همواره خود را برتر م  بیننمد هرگز طعم شبس  و 

 و به ییک م  تازند.
 تمممو ایمممن انمممدک  لتمممبر ممممن مبمممین

 

 مرانمموی بمما گممرز بممر یتمم  زیممن 
 

 ممممن اممممروز بممما ایمممن سمممپاه آن کمممنم
 ج

 کممممزین آمممممدنتان یتممممیمان کممممنم 
 نج

 (77ش ص  3)ج                                                                    

عزّت و سربلندی ملّت  در همین غمرور ملم  و در قدرتمنمدی و اسمتببار 

 ستیزی اوس  :
 تممن آن گممه شممود بمم  گمممان ارنمنممد

 

 سممممزاوار شمممماه  و تکمممم  بلنممممد 
 

 کمممز انبممموه دشممممن نترسمممد بمممه ننمممس
 

 بممه کمموه از یلنممس و بممه آ  از نهنممس 
 

 (192ش ص  6)ج                                                                  
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             ب  گمان ننس ش فراز و نتمیا فراوانم  دارد و همر زممان بمه کمام طرفم 

 چرخد :م 
 همیتممممه چنممممین اسمممم  کممممار نبممممرد

 ج

 ز هر سمو همم  گمردد ایمن تیمره گمرد 
 

 گهمم  بممر کتممد تمما بممه خورشممید سممر
 

 گهمممم  انممممدر آرد زخورشممممید بممممر 
 

 بممممه یبسممممان نرممممردد سممممپهر بلنممممد
 

 گهمممم  شمممماد دارد گهمممم  مسممممتمند 
 

 (166ش ص  5)ج                                                                    

آنراه که دشمن در موضع قمویتری قمرار داردش یقینماً مقاومم  بیتمتری در 

        تر معنم  ییمدا مقابل او الزم اس ش وبر و  بات و یایداری در چنین ممواقع  بیتم

کند. کوچبترین ضعا  به خصوص در فرماندهان در این هنرامه هاش چمه بسما م 

روحیۀ ی  سپاه و لتبری را در هم بتبند. اینجاس  که فرار از ننس ننس ابدی 

به همراه دارد و عقوب  سکت  را به دنبار م  آورد. زیرا به قور سعدیش شکصم  

 ا خون لتبری بازی م  کند. که در این شرایو فرار کند ب
 کندم بازیخویکخونننس آردش بهکان که

 

 لتبریبرریزد به خونو آن کهروز میدانش 
 

 (3)گلستانش با  اوّر ش حبای                                                       

در یب  از نبردهای سهمرین شاهنامه که هیوالی مر  و شبس  بر سمپاه 

ن سایه افبنده بود و دشمن انبوه از هر سوش ایرانیان را بمه محاومره افبنمده و ایرا

تیرهای مر  را به سویتمان مم  باریمد و درفمک و یمرچم ایرانم  همم از کمف 

 فرماندهان افتاده بودش گودرز را هوس فرار به سر م  افتد :
 چممممو گممممودرز کتممممواد بممممر قلبرمممماه

 

 درفممممک فریبممممرز کمممماووس شمممماه 
 

 ه را ندیمممممدندیمممممد و یمممممالن سمممممپ
 

 بمممه کمممردار آتمممک دلمممک بردمیمممد 
 

 برآمممممممد زگودرزیممممممان رسممممممتکیز  عنممممان کممممرد ییهممممان بممممه راه گریممممز
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اما در همین حار گیو دلیرش گودرز را با  عتا  مورد خطا  قرار مم  دهمد 

 که :
 بمممدو گاممم  گیمممو ای سمممپهدار ییمممر

 

 بسمم  دیممده ای گممرز و گویممار و تیممر 
 

 اگمممر تمممو ز ییمممران بکمممواه  گریکممم 
 

 یممد بممه سممر بممر مممرا خمما  ریکمم ببا 
 

 نمانممممد کسمممم  زنممممده انممممدر نهممممان
 

 دلیممممممران و کممممممارآزموده نهممممممان 
 ج

 زممممردن ممممرا و تمممو را چممماره نیسممم 
 

 درنرمم  تمممر از ممممر  یتیممماره نیسممم  
 ج

 چممو یممیک آمممد ایممن روزگممار درشمم 
 

 تمممو را روی بیننمممد بهتمممر کمممه یتممم  
 

 بپیهمممیم زیمممن نایرمممه سممموی ننمممس
 

 نیممماریم بمممر خممما  کتمممواد ننمممس 
 

 (96ش ص 3)ج                                                                      

یف ا:» امام عل  )ع( م  فرمایند  ش ال لعانِلَۀِ وَ اَیمَ ا ِ ش لَمئِن فَمرَرتُم مِمن سمَ

عاُر البماق ش تَسلَموا مِن سَیفِ االخر ِ ... اِنَّ ف ِ  الاِرارِ مَونِدَ َ ا ش وَ الُّررُ الّازِم ش وَ ال

وَ اِنَّ الاارَّ لَغَیُرَ مَزید  ف  عُمرِهِ وَ ال مَحجوز  بَینَهُ و بَینَ یَومِهِ : به خدا سوگندش اگر از 

شمتیر دنیا فرار کنید از شمتیر آخرت سالم نم  مانید ... درفرار از ننس ش ختم 

خمود  و غضا اله  و ذلّ  همیتر  و ننس ابدی قرار دارد. فرار کننده بمر عممر

ش ص 123خطبۀ « ) نم  افزاید و بین خود و روز مرگک مانع  ایجاد نکواهد کرد.

173  . ) 

در ننسش فرار مایۀ ننس و عار و عامل آن الیق نار اسم  . آتمک ننمس از 

 ( : 296ش ص  192)خطبۀ « النّارُ و الَ العارُ»لبّۀ ننس بهتر اس  که 
 ممممرا ننمممس دشممممن بمممه آیمممد زننمممس

 

 ر ایممن بممر یلنممسیبمم  داسممتان زد بمم 
 

 خواه منممممای یتممم دکممه خیمممره بمممه بمم
 

 چممو یممیک آیممدت روزگمماری درشمم  
 ج

 (333ش ص  9)ج                                                                    
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سپاه  غیرتمند ایران ش در مقابل دشمن اهریمن  و شیطان  کوتاه نم  آیمد 

ت  او را در رویاروی دشمن نم  بینمد : و ذلّ  و حقارت را نم  یریرد. کس  ی

 او م  ایستد حت  اگر آسمان بر او کوه  از سنس بباراند :
 گمممر از خمممون مممما خممما ش دریممما کننمممد

 ج

 نتمممممیب  ز افبنمممممده بممممماال کننمممممد 
 

 نبینمممد کسممم  یتممم  مممما روز ننمممس
 

 اگمممر چمممرخ بمممار آورد کممموه سمممنس 
 

 (35ش ص  7)ج                                                                    

 مجازات سخت برای فرار از جنگ -8

همان گونه که در بند قبل آمد فرار و گریز از میدان ننسش ننس آور اسم  

و سلحتوری ش فرار بم   و نز خا  و شرمساری چیزی نیس . در آیین مردانر 

ذلّ  آور معن  اس  . هزیم  از بحبوحۀ نبردش نه تنها برای گریزنده ش خاّ  بار و 

اس  که چه بسا روحیه رزم آوران دیرر را نیز در هم م  شمبند و ضمربه ای بمه 

 نیروهای خودی وارد م  سازد که دشمن هم قادر به آن نبوده اس  . 

بنابر این به تناسا چنین تکلّف شبننده ای ش مجازات سنرین  باید وضمع 

ضوع از نظر شاهنامه شود تا چنین نرأت و نسارت  از نیروها سلا گردد. این مو

آنقدر اهمی  دارد که وقت  این هتدار از زبان رستم مطرح م  شود و او هزیم  

را به زبان تهدید م  کتاندش آنهنان سوگندهای عظیم  یاد م  کنمد کمه لمرزه بمر 

اندام هر خواننده ای م  افتد و هممان سمکن و بیمان بما ومالب  رسمتمش چونمان 

 را م  لرزاند :رستاخیزی ارکان ونود لتبریان 
 چنممممین گامممم  رسممممتم بممممه ایرانیممممان

 ج

 کمممه یبسمممر ببندنمممد کمممین را میمممان 
 

 بمممه نمممان و سرشممماه و خورشمممید و مممماه
 ج

 بممه خمما  سممیاوی ش بممه ایممران سممپاه 
 

 نمممممان آفمممممرین بمممممه یمممممزدان دادار
 

 کمممه ییمممروزی آورد بمممر دشممم  کمممین 
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 کمممممه گرناممممممداران ز ایمممممران سمممممپاه
 ج

 هزیممممم  یممممریرد زتمممموران سممممپاه 
 

 تممممن بممممرکنم در زمممممانسممممری را ز
 

 زخمممونک کمممنم نممموی همممای روان 
 

 (239ش ص  3)ج                                                                      

این تنها کیار ظماهری و دنیمای  گریزنمدگان و متکلّامان از ننمس اسم  . 

و قهرمان کمه شاهنامه م  گوید نظامیان آگاه و سر افرازش به ویژه فرماندهان فرزانه 

همه چیز را در راستای اراد  حق م  بینندش معتقدند که برای تممام حرکمات خمود 

باید یاسکروی نهان آفرین باشند و در وورت هزیمم  و فمرار یما مسمامحه در 

ییبارش عقوب  کردگار گریبانریر آنان خواهد شد؛ همان که خداوند در قرآن کریم 

ا و ختم اله  و نایراه دوزخ و قهر یت  کردن به ننس را روی آوردن به غض

(.  فرمانده ایران  بر ایمن بماور اسم  کمه اگمر در ننمس 16خود م  داند )اناار /

کمه چمرا « بپرسد زمن داور دادگر»ش «به هنرام یرسک زمن کردگار»کوتاه  کنم و 

 به اهمار و سست  دس  یازیدیش 

ش 5)ج ؟چممه گممویم ؟ چممرا بازگتممتم زکممین   زیاسگ به ییک نهان آفرین

 (156ص

 هوشیاری همیشگی و غافل نشدن از دشمن : -9

وَ اللِه ال اَکونُ کَالضَّبعُش تَنامُ عَل  »امام عل  )ع( در نهج البالغه م  فرمایند : 

طورِ اللَّدمِ ش حتّ  یَصِلَ اِلیها طالِبُها وَ یَکَتَلِها راوِدُها : به خمدا سموگند از آگماه  

ریر نم  شوم که دشمنان ناگهان مرا محاوره کننمد الزم  برخوردارم و هرگز غافل

 (.32ش ص  6)خطبۀ « و با نیرنس دستریرم نمایند. 

هرگز نباید از دشمن غافل شد؛ زیرا او همواره متروّد فرو  برای ضمربه 

زدن اس  . غال  و ب  خبریش شبس  را به دنبار دارد و خوا  و بم  تاماوت ش 
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س های شماهنامهش هممین مصمیب  بمر سمر محاوره و شبیکون را. در یب  از نن

ایرانیان آمد. ییرانش فرمانده سمپاه تمورانش وقتم  از طریمق ناسوسمان فهمیمد کمه 

سپاهیان ایران  متغور آسایک و خوا  شبانراه  شده اندش ب  سمر و ومدا و از 

 بیراهه به آنان حمله ور م  شود :
 بارمممممود ییممممران کممممه بیممممره رویممممد

 ج

 یممممداز ایممممدر سمممموی راه کوتممممه رو 
 

 نبایممممد کممممه یابنممممد خممممود آگهمممم 
 

 از ایمممممن ناممممممداران بممممما فرّهممممم  
 

 مرممممر ناگهممممان بممممر سممممر آن گممممروه
 

 فممرود آرم ایممن گتممن لتممبر چممو کمموه 
 

 و بدین سان :

 گمممزین کمممرد از آن لتمممبر ناممممدار

 

 سممواران شمتممیرزن سمم  هممزار 

 

 نیممممم  گرشممممته زشمممما برفتنممممد
  

 

 نمه بانمس تبیمره نمه بموق و نلما 
 

 

آنهنان شد کمه « گرفتند و کتتند بسیار نیز»ه از ایرانیان و از این شبیکون ک

 و سرانجام :« سربک  ایرانیان گتته شد»
 سمممپیده چمممو سمممر بمممرزد از بمممرج شمممیر

 

 بمممه لتمممبر نرمممه کمممرد گیمممو دلیمممر 
 

 هممممه دشممم  از ایرانیمممان کتمممته دیمممد
 

 سمممر بکممم  بیمممدار برگتمممته دیمممد 
 

یرمردان  کمه به خاطر همین غال  و ب  تونه  سپاهیانش چه دلیمران و شم

نان باختند و چه درفک های  که سرنرون شد و نتیجه ای نز افسموس و دریم  

 برای ماندگان به ارمغان نداش  . 

 دریممده درفممک و نرونسممار کمموس

 

 رخ زنممدگان تیممره چممون آبنمموس 

 

 سممپهبد نرممه کممرد و گممردان ندیممد

 

 زلتممبر دلیممران و مممردان ندیممد 

 

 همه رزمره سمر بمه سمر کتمته بمود

 

 ان به خون انمدر آغتمته بمودتنانت 

 

 یسممر بمم  یممدر شممد یممدر بمم  یسممر
 

 همممه لتممبر گتممن زیممر و زبممر 
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 چنممین آمممد ایممن گنبممد تیممز گممرد
  

 گهممم  شمممادمان  دهمممدگاه درد 
 

 

 (32-35ش وص  3)ج                                                                 

 تنبیه سهل انگاران ومتخلفان در جنگ  -13

  ی  غال  و اهمار در انجام مأموری  ننر  یا تکلّف از ضموابو و گاه

اوامر فرمانده ش خسارت نبران نایریری را به دنبار دارد. فرمانده شایسته باید در 

چنین شرایط  با متکلف به تناسا کاری بما او برخمورد نمایمد تما روح وظیامه 

ین سمهل انرماری هما شناس  در بین نیروهای تح   امر تقوی  شود و از تبرار ا

 نلوگیری به عمل آید. 

در شاهنامه ش یب  از نبردهای  که با همّ  و دلیر مردی رستم بمه ییمروزی 

سپاه ایران بر توران مم  انجاممدش بعمد از ییمروزی و تمار و ممار کمردن دشممن ش 

لتبریان ایران به استراح  م  یردازند و شبانراهش رستم دستور م  دهد که طالیۀ 

قا اطراف باشند و راه  فرار ییران ش فرمانده تورانیان و سپاه او را ببندنمد. سپاه مرا

با این حار به خاطر سهل انراری آنانش دشمن از دش  نبرد فرار م  کند و خمود 

 را نجات م  دهد . وقت  رستم از این موضوع باخبر م  شود :
 ز نممممما بممممماک  و خممممموا  ایرانیمممممان

 ج

 بممر آشمما  رسممتم چممو شممیر تیممان 
 

 بمممان را بمممه دشمممنام برتممماد و گاممم ز
 

 که کس را خمرد نیسم  بما مغمز نام  
 

 بمممدین گونمممه دشممممن میمممان دو کممموه
 

 سمممپه چمممون گریمممزد زمممما همرمممروه 
 

 طالیممممه نراممممتم کممممه بیممممرون کنیممممد
 

 در و راغ چون دشم  و همامون کنیمد ؟ 
 

 شمممما سمممر بمممه آسمممایک و خوابرممماه
 

 سمممممپردید و دشممممممن بسمممممیهید راه 
 

 که طالیه دار متکلّف را تنبیه و مجازات کنند :سپس رستم دستور م  دهد 
 بر آشما  بما طموس و شمد چمون یلنمس

 

 ؟که این نای خوا  اس  گر دش  ننس 

 طالیممه نرممه کممن کممه از خیممل کیسمم 
 

 سمممر آهنمممس آن دوده را نمممام چیسممم  
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 چمممو ممممرد طالیمممه بیممماب  بمممه چمممو 
 

 هممم انممدر زمممان دسمم  و یممایک ببممو  
 

 از او چیممممز بسممممتان و یممممایک ببنممممد
 

 نرمممه کمممن یبممم  یتممم  ییلممم  بلنمممد 
 

 بممدین سممان فرسممتک بممه نزدیمم  شمماه
 

 مرممممر یکتممممه گممممردد بممممدان بارگمممماه 
 

 (259ش ص3)ج                                                                        

 پایان سخن : 

همای مکتلمف برخمورد بما آنهه در این مقاله ذکر شمد گزیمده ای از روی

ان های نبرد بود. موضوع دشمن شناس  و شرردهای مقابله با او در دشمن در مید

شاهنامهش البته به مراتا بیتتر و گسترده تر از آن چیزی اس  کمه در اینجما آممد؛ 

ول  حجم ی  مقالهش گنجایک بیک از این را ندارد. در قسم  های بعدش به موارد 

 د شد. انتاء ا... دیرری از آموزه های شاهنامه به نظامیان یرداخته خواه
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 منابع:

 قرآن کریم 

 ترنمۀ محمد دشت ش قمش انتتارات الهیج  .(1332) نهج البالغه

ش قمش موسسۀ فرهنرم  امام علی )ع( و امور نظامی .(1332دشت ش محمد )

 تحقیقات  امیرالمؤمنین )ع(

ش تصمحیو و توضمیو غالمحسمین گلستتان .(1377سعدیش مصلو المدین )

 وارزم خ یوسا ش تهرانش

ش چاپ مسبوش به کوشک دکتر سمعید شاهنامه .(1376فردوس ش ابوالقاسم )

 حمیدیانش تهرانش نتر قطره

ش شممرح دکتممر عزیممزا  نمموین ش شتتاهنامه .(1332فردوسمم  ش ابوالقاسممم )

 انتتارات دانتراه تهران

 ش قمممش7ش ج میتتنان الحکمتته .(1331محمممدی ری شممهری ش محمممد )

 الحدیثدار

 


