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 فصلنامه علوم نظامي

 مجتمع دانشگاهي اميرالمؤمنين)ع( -دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين)ع(

 3-38(: صص9831)بهار ،04سال دوازدهم، شماره

 

 (: اقتدار سپاهیان، از آمادگی تا نبرد در میدان3آموزه های شاهنامه به نظامیان )

 1دکتر احمد فاضل

  چکیده
آمادگي، اقتدار نظامي و ارتقاي توان عملياتي را از بایسته هااي  شاهنامۀ فردوسي، حفظ

اجتناب ناپذیر سپاهيان ذکر مي کند. بر همين اساس، در راستاي نمایش قادر  نظامياان ایاران 

زمين، مراسم سان و رژۀ نيروهاي مسلّح را به زیبایي هر چه تمام تر به تصویر کشيده اسات. او 

پيشرفته ترین سالح هاا و تجهياتا  روز مجهّات باشاد و حتاي در معتقد است که سپاه باید به 

ساخت اسلحۀ جدید، خالقيت و ابتکار از خود نشان دهد. در شاهنامه، آرایش سپاه هاي قادیم، 

در ميدان نبرد با اجتایي مثل طالیه، جناحين، قلب، ميمنه، ميسره و ساقه توصيف  و در اساتقرار 

شاهنامه به نظاميان مي آموزد که تاا حادّ  شي تأکيد شده است.نيروها بر انتخاب نقاط سوق الجي

امکان از بروز جنگ بپرهيتند و کارزار را بعد از مراحلي صلح جویانه مثل مذاکره و ... به عنوان 

آخرین راه حلّ قرار دهند. در عين حال به آن ها یادآوري مي کند که در بحبوحاه هااي جناگ 

د و براي حفاظت از فرمانده کلّ و بر پا نگاه داشاتن پارچم نسبت به حفظ اسرار نظامي بکوشن

 سپاه تا پاي جان دریغ نورزند. 

فردوسي، شااهنامه، ساان و رژه، تجهياتا  پيشارفته، آرایاش ساپاه،  واژه های کلیدی:

 مذاکره، اسرار نظامي، فرمانده، پرچم 
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 مقدّمه 

تاه شاد و روه هااي در مقالۀ پيشين به مقولۀ دشمن شناسي در شااهنامه پرداخ

گوناگون برخورد با دشمن ،متناسب با رفتار و سياست هاي او مورد بحث قرار گرفات . 

، « ز دشمن نياید به جات دشامني »از آنجا که دشمن ، همواره در پي ضربه زدن است و 

همواره باید آماده باود . ففلات از او باه هايه وجاه جاایت نيسات . خاود دشامن هام 

بلش را هميشه  احساس نماید . به عباار  دیگار اقتادار نيروهااي بایدآمادگي طرف مقا

 نظامي باید آشکار باشد تا آرامش خاطر و خيال فرصت طلبي را از دشمن بگيرد. 

در شاهنامۀ فردوسي، اَشکال گوناگون آمادگي نظامي و نماایش قادر  نيروهااي 

، برناماه هااي مسلّح ذکر شده است. شاید بعضي گمان کنناد مراسامي مثال ساان و رژه

امروزي است؛ در حالي که در شاهنامه به زیبایي این مراسم به تصویر کشيده شده است. 

همين طور  آرایش هاي زیباي سپاه در ميدان هاي نبرد، تجهيتاتي که نيروها در موقعيت 

هاي مختلف به کار مي بردند و نوع رفتارها و عکس العمل هاي سپاهيان در مواجهاه باا 

طالب آموزنده و خواندني است که در ایان مقالاه ماورد عنایات قارار گرفتاه دشمن از م

 است. 

 

 آمادگی و نمایش قدرت؛ مراسم سان و رژه

اوّلين و مهم ترین ضرور  براي سپاه و ارتاش، حفاظ آماادگي و ارتقااي تاوان 

عملياتي است . تمرین هاي مستمر و مانورهاي گوناگون هم بر همين اساس صور  مي 

نيروهاي نظامي در عين آمادگي، نباید قدرتشان را مکتوم نگه دارند . باید به گونه گيرد . 

اي این قدر  را به نمایش بگذارند که دید دشمنان را خيره سازد و هرگت هاوس حملاه 

به ذهنشان هم خطور نکند. معموالً یکي از اهداف مهّم مراسام ساان و رژه و مانورهااي 

   گوناگون نيت همين مقصود است.
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شاهنامۀ فردوسي نشان مي دهد که سپاهيان ایران قدیم هم به مراسم ساان و رژه 

توجه داشته اند . باه طاوري کاه فرماناده کالّ و مقاماا  عاالي رتباه در جایگااه هااي 

مخصوص یا بر پشت فيل قرار مي گرفته اند و نيروهاي مسلح ، یگان به یگاان از مقابال 

گفته اند و حتي از فرماناده ، لفاظ آفارین و خيلاي  آن ها رژه مي رفته و به او درود مي

 خوب دریافت مي کرده اند. 

در متون قدیم مثل تاریخ بيهقي ، تااریخ جهانگشاا و ... از مراسام رژه باا عناوان 

عرض دادن یا عرض کردن لشکر یاد مي شده است و به کسي که سان ماي داده ، یعناي 

کاه از آااار « آداب الحرب و الشجاعه»کتاب  به فرمانده ميدان ، عارض مي گفته اند . در

قدیمي و متعلّق به قرن ششم هجري قمري است ، در مورد عرض کردن لشکر و ترتيب 

چون لشکري را عرض  9بدان که پادشاه و لشکرکش »نگاه داشتن آن ، چنين آمده است: 

رض خواهند کرد، نخست ميسره را عرض کنند ،پاس قلاب را ، آنگااه ميمناه را ، و عاا

بربلندي نشيند سپاه عرض کردن را ، تاا هار دو گاروه را ماي بيناد ساوار و پيااده را و 

باید که پيش او ایستاده باشند تا سوار و پياده و اسپان و ساالح و سااز  3خليفت و نقيب 

« به تمامي عرض کرده شود و باه عارض انادر ، هميشاه ذکار خاداي بار زباان دارناد.

 (.371:  9801)مبارکشاه ، 

 ن مراسم بارها در شاهنامه آمده است که به نمونه اي از آن اشاره مي کنيم: ای

کيخسرو بعد از به پادشاهي رسيدن تصميم مي گيرد انتقام خون پدره سياووه 

را که ناجوانمردانه در دیار توران کشته شده است از افراسياب توراني بگيرد . باه هماين 

و باا اعاالم آماادگي و فاداکاري آناان ، ساپاه  خاطر با پهلوانان ایراني مشور  مي کناد

عظيمي فراهم و آنها را به سالح هاي گوناگون مجهّت مي نماید ؛ باه طاوري کاه گاویي 

 دریاي موّاجي از جنگاوران در زمين شکل گرفته است:

                                                           
 فرمانده لشکر -9

 مقامات و فرماندهان  -2
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 بااتد مهااره باار کوهااۀ ژنااده پياال
 

 زمااين شااد بااه کااردار دریاااي نياال 
 

 زتيااغ و زگاارز و زکااوس و زگَاارد
 

 زماااين، آسااامان الژورد سااايه شاااد 
 

 تااو گفتااي بااه دام اناادر اساات آفتاااب
 

 وگااار گشااات خااامّ ساااپهر انااادر آب 
 

 همااي چشاام روشاان، عنااان را ندیااد
 

 سااااپهر و سااااتاره، ساااانان را ندیااااد 
 

 ز دریاي ساکن چاو بار خاسات ماو 
 

 سااپاه اناادر آمااد همااي فااو  فااو  
 

ت پيال بعد از آرایش سپاه در دشت ، کيخسرو خود در جایگاه مخصوص بر پشا

مي نشيند و هر فرمانده و ساالري با گروه سپاهيان خویش و با بيرق و درفشي خاص از 

 مقابل خسرو رژه مي روند:

 همااي بااود باار پياال در پهاان دشاات
 

 بااادان تاااا ساااپه پااايش او برگذشااات 
 

اوّلين گروه ، فریبرز پسار کيکااووس ، پهلاوان شااهتادۀ ایراناي اسات کاه باا درفشاي 

 کند: نشان حرکت ميخورشيد

 نخسااااتين فریباااارز ب ااااد پيشاااارو
 

 کاااه بگذشااات پااايش جهانااادار ناااو 
 

 ابااا گاارز و بااا تااا  و زریّنااه کفااش
 

 پااس پشاات خورشاايد پيکاار درفااش 
 

 باار نشسااته ساامند 9یکااي باااره اي
 

 باار حلقااه کاارده کمنااد  3بااه فتاارا  
 

 همااي رفاات بااا باااد و بااا باارز و فاارّ
 

 ساااپاهش هماااه فرقاااه در سااايم و زر 
 

او را تشاویق ماي « خيلي خوب»ل جایگاه ، خسرو با بيان آفرین و بعد از حرکت از مقاب

 کند :

 بااارو آفااارین کااارد شااااه جهاااان 
 

 8کااه بيشااي تااو را باااد و فاار ّ مهااان 
 

                                                           
 اسب -9

 ترک بند زین اسب  -2
 شکوه بزرگان  -3
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بعد از او فرماندهان بترگ مثل گاودرز ، رهاامّ  ،گياو ، شايدوه ، بيا.ن و ... باا گاروه 

 هایشان به ترتيب از مقابل کيخسرو رژه مي روند: 

 گااودرز کشااواد بااودپااس شاااه ، 
 

 کااه بااا جوشاان و گاارز پااوالد بااود 
 

 درفااش از پااس پشاات او شااير بااود
 

 که جنگش به گارز و باه شمشاير باود 
 

 باه چاار بار همااي رفات رهّااام نيااو
 

 سااوي راسااتش چااون ساارافراز گيااو 
 

 پس پشت ، شايدوه یال باا درفاش
 

 زمااين گشااته از شااير پيکاار درفااش 
 

 هاااتار از پاااس پشااات آن سااارفراز
 

 بااااا نيااااته هاااااي دراز عنااااان دار 
 

 ***  

 پس هر یا  انادر دگرگاون درفاش
 

 جهان گشته باد سارو و زرد و بانفش 
 

 ***  

 نگااه کاارد کيخساارو از پشاات پياال
 

 بدیاااد آن ساااپه را زده بااار دو ميااال 
 

 پساند آماده ساخت و کارد آفاارین
 

 بااادان بخااات بيااادار و فااارو نگاااين 
 

 از آن پااس درآماااد سااپاهي گاااران
 

 رانهماااااه ناماااااداران جوشااااان و 
 

 ***  

 ساااواران جنگاااي و ماااردان دشااات
 

 بسااي آفاارین کاارد و اناادر گذشاات 
 

بدین ترتيب، همۀ پهلوانان و لشکریان رژه مي روناد و فردوساي گاویي مجاري 

توانایي است که ضمن اعالم هر گروه ، فرمانده مربوط را هم به زیبایي هر چه تماام تار 

ي او را توصيف مي کناد . ماثالً در معرّفي و پهلواني ، دليري، جنگاوري و تخصص رزم

 مي گوید:« گستهم»توصيف 

 پااس پشاات گااودرز ، گسااتهم بااود
 

 کاااه فرزناااد بيااادار گااا.دهم باااود 
 

 یکي نيته بودي به چانگش باه جناگ
 

 کماااان یاااار او باااود و تيااار خااادنگ 
 

 ز بااازوه پيکااان بااه زناادان ب اادي
 

 هماااي در دل سااانگ و ساااندان ب ااادي 
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 و آراساااته 9اباااا لشاااکري گ شااان
 

 ر از گااارز و شمشاااير و پرخواساااتهپااا 
 

 یکااي ماااه پيکاار درفااش از بااره
 

 بااه اباار اناادر آورده تابااان سااره ... 
 

 (32 – 33، صص  0)  

 های پیشرفته تجهیز سپاه به سالح

فردوسي مي گوید سپاهيان ایران باستان ، هم مرداني کار آزماوده و مااهر و دليار 

رفته . آن ها عالوه بر مهاار  جنگااوري باا اند و هم مجهّت به انواع سالح هاي پيشبوده

سالح هاي متعارف مثل شمشير و نيته و گارز و تيار و کماان  ، بااتجهيتا  سانگين و 

آتشبار هم آشنا بوده و در مواقع ضرور  از آن ها استفاده مي کرده اند . گاهي نيت با پي 

ي کنناده ، بردن به ابتارهاي طرف مقابل ، نسبت به ساخت ساالح هااي جدیاد و خنثا

داده اند . این همان دستور قرآني است که مي فرماید : خالقيّت و ابتکار از خود نشان مي

وَ اَعدّوا لَهم مَا استَطَعت م مِن ق وّهِ وَ مِن رِباطِ الخيال ت رهِباونَ بِاهِ عَاد وِ اَِ وَ عَاد وِک م و » 

( : تا مي توانيد در برابر دشامنان ،  14فال / آخَرینَ مِن دونِهِم ال تَعلمونَه م اَ  یَعلَم ه م)ان

نيرو و اسب هاي آماده و زین کرده و تجهيتا  آماده کنيد تا با آن دشمن خدا و دشامن 

خودتان و دیگر دشمناني را کاه آن هاا را نماي شناسايد و خادا آن هاا را ماي شناساد 

 بترسانيد. 

در شااهنامه آماده  نمونه هایي از تجهيتا  و سالح هاي سنگين بر اسااس آنهاه

 است عبارتند از:

پيل هاي جنگي، که در موارد و مقاصد گوناگوني از آن ها استفاده مي شاده اسات . از -

جمله صندوق هایي مي ساختند و بر پشت پيل ها مي بساتند و تيرانادازاني دليار در آن 

،تانا  ،   نشسته و دشمن را به رگبار مي بستند. مي توان این ابتار را در حکم زره پوه

 نفربر و تيربارهاي امروزي قلمداد کرد:

 بفرماااود تاااا پااايش قلاااب ساااپاه
 

 بااااه پاااايالن جنگااااي ببسااااتند راه 
 

                                                           
 انبوه ، بسیار -9
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 نهادناااد صاااندوق بااار پشااات پيااال
 

 زمااين شااد بااه کااردار دریاااي نياال 
 

 هاااااتار از دلياااااران روز نبااااارد
 

 کاارد 9بااه صااندوق باار ، ناااو  انااداز 
 

 نگهباااان هااار پيااال سيصاااد ساااوار
 

 نيااته دارهمااه جنااگ جااوي و همااه  
 

 (300، ص 2)  

در واقع این سالح هاي سنگين با تيربارچي ها پيشااپيش حرکات ماي کردناد و پشات 

 سرشان نيته داران قرار مي گرفتند و سپس سواره نظام و ...

 باااه صاااندوق پااايالن نهادناااد روي
 

 کجاااا نااااو  اناااداز باااود انااادر اوي 
 

 حصاااري بااد از پياال پاايش سااپاه
 

 ته راهبااارآورده بااار قلاااب و بااار بسااا 
 

 ز صاااندوق پااايالن بباریاااد تياااار
 

 باااار آمااااد خروشاااايدن دار و گياااار 
 

 (334، ص 2)  

عرّاده و منجنيق، که براي پرتاب کردن سنگ هااي سانگين باه منظاور خاراب  -

کردن حصار قلعه ها و انداختن چوب هاي نفت آلود براي به آتش کشيدن دژها و قلعاه 

فت این ابتارهاا، در حکام توپخاناه، آتشابار و ها از آن استفاده مي کرده اند. مي توان گ

 موش  اندازهاي امروزي بوده اند:

 باااه دیاااوار عااارّاده بااار پااااي کااارد
 

 بااه باار  اناادرون رزم را جاااي کاارد 
 

 بفرماااود تاااا سااانگ هااااي گاااران
 

 کشاااايدند باااار باااااره افسااااونگران 
 

 باااااارآورد بيااااااداردل جااااااااليق
 

 8و منجنيااااق 3باااار آن باااااره عاااارّاده 
 

 (311، ص  2)  

 در مورد به آتش کشيدن حصار با استفاده از منجنيق مي گوید:یا 

                                                           
 تیرانداز -9

 وسیله ای جنگی برای پرتاب سنگ در قدیم  -2

 ای جنگی برای پرتاب سنگ و آتش ، بزرگ تر از عرّاده وسیله -3



 ....( 3آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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 پااس آلااود باار چااوب  ، نفاا  سااياه
 

 بااادین گوناااه فرماااود بيااادار شااااه 
 

 باه یاا  سااو باار ، از منجنيااق و زتياار
 

 رو سرکشااان گشاااته همهاااون زریااار 
 

 به زیر اندرون آتاش و نفا  و چاوب
 

 زبااار گرزهااااي گاااران کاااوب کاااوب 
 

 اربااه هاار چارسااو ساااخت آن کااارز
  

 چنااان چااون بااود ساااز جنااگ حصااار 
 

 (893، ص  2)  

نمونه اي از ابتکار در ساخت سالح هاي جدید هم که در شاهنامه ذکار شاده،  -

این است که به اسکندر در جنگ با هندیان گفتند که رزم پيل هاي آناان، اساب را از دو 

ا داناش افکند و هر سپاهي را شکست ماي دهاد . اساکندر پاس از مشاور  باميل مي

پ.وهان و اهل فن، راه چاره اي یافت و آهنگران را خواست و به آنان گفت تاا اسابان و 

سواراني از آهن بسازند و درونشان را از نف  پر کنند و آتش بتنند و آن ها را با گاردون 

 به پيش برانند:

 برانااد  9از آهاان سااپاهي بااه گااردون
 

 کااه جاات بااا سااواران جنگااي نمانااد 
 

 در مقابل هم قرار گرفتند و جنگ آفاز شد: وقتي دو سپاه

 به اسب و باه نفا  آتاش انادر زدناد
 

 هماااه لشاااکر فاااور بااار هااام زدناااد 
 

 از آتااش باار افروخاات نفاا  سااياه
 

 بجنبيااااد از آن کاااااهنين باااار سااااپاه 
 

 چااو پاايالن بدیدنااد ز آتااش گریاات
 

 برفتناااد باااا لشاااکر از جااااي تيااات 
 

 ز لشاااکر برآماااد سراسااار خاااروه
 

 الن بااه جااوهبااه زخاام آوریدنااد پااي 
 

 چوخرطااوم هاشااان باار آتااش گرفاات
 

 بماندناااااد زان پيلباناااااان شاااااگفت 
 

 هماااه لشاااکر هناااد گشاااتند بااااز
 

 هماااان ژناااده پااايالن گاااردن فاااراز 
 

 ( 81 – 83، صص   7)  

                                                           
 ارّابه -1
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 آرایی نیروهاآرایش سپاه و صف

سپاه هاي قدیم در هنگام جنگ ،آرایش خاصي داشته و از اجاتا و قسامت هااي 

ده است . مهم ترین ایان اجاتا عباار  باود از : طالیاه ، قلاب ، مختلفي تشکيل مي ش

، در ماورد نحاوه « آداب الحرب و الشجاعه »جناحين ، ميمنه ، ميسره ، ساقه . در کتاب 

فرود آوردن و استقرار نيروها در لشکرگاه مطالبي را ذکر و آرایش سپاه را به شاکل زیار 

 (:332:  9801ترسيم کرده است )مبارکشاه ، 

 
 

 



 ....( 3آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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بدان کاه اوّل صاف »در مورد صف آرایي سپاه براي جنگ نيت چنين آمده است : 

 پيادگان با سالح و سپرهاي فراو و حربه و تيراندازان  ،باید چون حصاري باشد . 

 و شمشير و سپر و نيته باید .  9صف دوم ، پيادگان با جوشن و خفتان

بساته و کاردهااي  صف سيوم ، پيادگان با شمشير و ترکش و چوب هااي آهان

 بترگ باید . 

بایاد و مياان صافي  8و شمشير و عمود 3صف چهارم ، عریفان با پيادگان با درقه

فرجۀ فراو باید تا هر چه باشد مي بيند و سوار را راه ب اوَد و مباارزان از هار جااي ماي 

 آیند.روند و در مي

ند و ایان گاروه و مردان جنگي چهار گروهند : یکي مبارزان جانباز که نام جوی  

را بر ميمنه باید داشت . دوم خداوندان شکيبایي و پایدار به کارزار ؛ ایشاان را بار سااقه 

 باید داشت . 

سيوم مردان تيرانداز که هم پشتي را شایند و سپر پيش گيرند و زاناو زنناد و باه 

 تيرانداختن ، این مردان را بر ميسره باید داشت . 

                                                           
 زره و پوشش جنگی  -9

 نوعی سپر-2

 گرز -3
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و  0و تبياره  8و دهال  3و دبدبه  9لمداران و مطرد چهارم آرایش لشکرند چون ع

 و بوق و طبل و آنهه بدان ماند .  2زنگيانه 

و چند مرد دلير مردانه باید که سپاه را دلير کنناد و بار جناگ حاریص نمایناد و 

 لشکر را دل دهند تا دلير شوند و نترسند . 

ت بایاد کارد نتدیا  و ختینه و بازار لشکر و پيشروان را پس پش 1و بنه و ااقال 

 ( .884)همان ، ص « قلب و ميمنه و ميسره و .... 

در کتاب مذکور صور  نبرد و مصاف پادشاهان عجم را به شکل هاللاي ترسايم 

 کرده و معتقد است که این شکل مصاف را فریدون در مقابل ضحّا  به وجود آورد:
 

 

                                                           
 درفش و پرچم -9

 نوعی طبل در قدیم -2

 طبل بزرگ -3

 نوعی طبل و دهل -0

 ابزار موسیقی و سنج -5

 اسباب و اثاث و بارها -6



 ....( 3آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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 سپاه ها بيان شده است :آرایش یاد شده، بارها در شاهنامه و در هنگام صف آرایي 

 بياراسااات قلاااب و جنااااح ساااپاه
 

 طالیااااه کااااه دارد زدشاااامن نگاااااه 
 

 همااااان ساااااقه و جایگاااااه بنااااه
 

 هماااان ميساااره راسااات باااا ميمناااه 
 

 (328، ص 2)   

وقتي سپاه آرایش مي گرفت و صف بندي آن ها کامل مي شد ، طبل و شيپورهاي جنگ 

 به خروه و لشکریان به حرکت در مي آمدند :

 بااا ميسااره راساات شااد ميمنااه چااو
 

 هماااان سااااقه و قلاااب و جااااي بناااه 
 

 برآمااااااد خروشاااااايدن کرّناااااااي
 

 سااپه چااون سااپهر اناادر آمااد زجاااي 
 

 (328، ص  0)  

طالیۀ سپاه را به تعبير امروزي ها مي توان گفت نيروهاي اطّالعا  عملياا  بودناد کاه 

اعتام ماي شادند و  قبل از آفاز جنگ یا پيشاپيش حرکت لشکریان ، براي بررسي اوضاع

 به کسب خبر و اطّالعا  از دشمن مي پرداختند.

 بااه هاار سااو طالیااه پدیاادار کاارد
 

 ساااارخفته از خااااواب بياااادار کاااارد 
 

 بااه هاار سااو برفتنااد کااار آگهااان
 

 هماااي جسااات بيااادار کاااار جهاااان 
 

 (307، ص 2)  

 پراگناااده هااار ساااو هياااوني دوان
 

 یکااااي ماااارد هشاااايار روشاااان روان 
 

 ببينيد گفت از چار و دسات راسات
 

 کاااه بااااال و پهنااااي لشاااکر کجاسااات 
 

 (328، ص  2)  

اطالعا  طالیه گاهي سرنوشت ساز بوده و بر اساس آن تدابير جنگي اتخاذ ماي 

شده است . به عنوان نمونه در ماوردي کاه بار اسااس اخباار طالیاه، باه انباوهي ساپاه 

و پيشروي ، در مقابل آنان خندق کندناد و افراسياب پي بردند، براي جلوگيري از تهاجم 

 آب در آن انداختند:
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 بااه گاارد سااپه باار ، یکااي کنااده کاارد
 

 طالیاااه باااه هااار ساااو پراگناااده کااارد 
 

 شااب آمااد بااه کنااده در افگنااد آب
[ 

 بااادان ساااو کاااه ب اااد روي افراساااياب 
 

 (321، ص  2)  

ط بلناد ماي ناگفته نماند که عالوه بر طالیه ، دیدبان هایي هم بر فراز کاوه و نقاا

 گماردند تا شبانه روز موقعيت ها را زیر نظر بگيرند و گتاره دهند:

 یکاااي دیااادبان بااار سااار کاااوه دار
 

 سااااپه را زدشاااامن بااااي اناااادوه دار 
 

 یکاااي دیااادبان بااار سااار کوهساااار
 

 نگهباااااان روز و ساااااتاره شااااامار 
 

 (931و  938، ص  2)   

 یا:

 کجاااا کاااوه ب اااد دیااادبان داشاااتي
 

 سااااااپه را پراکنااااااده نگذاشااااااتي 
 

 (307، ص   2)   

آخرین نکته اي که در مورد آرایش نظامي نيروهااي مسالّح در شااهنامه در ایان 

قسمت مطرح مي گاردد ، تادابير فرمانادهان آگااه در انتخااب نقااط ساوق الجيشاي و 

 استرات.ی  براي استقرار نيروها و جنگ و کارزار است. 

ا درایت و تيتبيني و با سارعت گودرز ، فرمانده سپاه ایران در جنگ با تورانيان ، ب

 عمل در حرکت و انتقال نيروها ، در بهترین نقاط ميدان نبرد ، صف آرایي مي کند :

 سااااپيده برآمااااد  زکااااوه سااااياه
 

 ساااپهدار ایاااران باااه پااايش ساااپاه 
 

 بااه آسااوده اسااب اناادر آورد پاااي
 

 یالن را به هر ساو هماي سااخت جااي 
 

 ساااپه را ساااوي ميمناااه کاااوه باااود
 

 باااي انااادوه باااودزجناااگ دلياااران  
 

 سااااااوي ميسااااااره رود آب روان
 

 چنااان در خااور آمااد چااوتن را روان 
 

این صف آرایي در پناه کوه و رود ، آنهنان زیبا و هوشمندانه باود کاه فردوساي 

 گوید ماه و خورشيد هم آرزوي رزم در چنين ميداني را مي کنند:مي



 ....( 3آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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 بااادان ساااان بياراسااات آن رزمگااااه
 

 مااااهکاااه رزم آرزو کااارد خورشااايد و  
 

پيران، فرمانده سپاه توران، وقتي با چناين صاحنه اي مواجاه ماي شاود بار  ماي 

 آشوبد و هيه راهي براي جنگ و پيروزي نمي یابد:

 سااپهدار پيااران فمااي گشاات سااخت
 

 باار آشاافت بااا تيااره خورشاايد سااخت 
 

 از آن پااس نگااه کاارد جاااي سااپاه
 

 نيامااااااده باااااار آرزو رزمگاااااااه 
 

 نااه آوردگااه دیااد و نااه جاااي صااف
 

 مااي باارزد از خشاام کااف را بااه کاافه 
 

 (949، ص  2)   

فَاِذا نَتَلت م بِعَد و ّ اَو نَتَلَ بک م ، فَلايَک ن م عَساکَر ک م فاي » امام علي )ع( مي فرمایند: 

ق ب لِ االَشرافِ ، اَو سِفاحِ الجِبالِ ، اَو اَاناءِ االَنهارِ ، کَيمایَکونَ لَک م رِدئاً وَ دونَکم مَرَدّاً )ناماۀ 

(: هرگاه به دشمن رسيدید یا او به شما رسيد، لشکرگاه خاویش را 019و 014، ص   99

بر فراز بلندي ها یا دامنۀ کوه ها یا بين رودخانه ها قرار دهياد تاا پناهگااه شاما و ماانع 

 «.  هجوم دشمن شما باشد

 راه مذاکره و دیپلماسی برای پیشگیری از بروز جنگ

شورها، ورود به جنگ ، بایاد آخارین روه تردیدي نيست که در اختالف بين ک

حربه باشد؛ زیرا جنگ و کشتار ، روه پسندیده اي نيست و تاا حادّ امکاان بایاد از آن 

پرهيت کرد. تا زماني که راهي براي آشتي و اصالح امور هست، نباید گرد آتاش و خاون 

ي گشت . راه مذاکره در جنگ هاي شااهنامه مطارح شاده اسات . در بعضاي از نبردهاا

بترگ ميان ایران و توران ،گاهي قبل از درگيري ، پي  هاي زبان آوري بين دو طرف ردّ 

و بدل مي شدند و براي پيشگيري از جناگ انباوه و گساترده ، شاروطي را مطارح ماي 

 ساختند. این کار معموالً براي چند منظور صور  مي گرفته است ؛ از جمله:

 طرف پرهيت از کشتار سپاهيان بي گناه از دو  -

 فریب یا تطميع طرف مقابل براي تسليم شدن یا امتياز دادن -

 تهدید و اجراي جنگ رواني براي تضعيف روحيۀ طرف مقابل -
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در نبرد بترگ کيخسرو و افراسياب ميان آن دو و نيت بين گودرز و پيران ، فرمانادهان دو 

 طرف پيغام هایي ردّ و بدل شد:

 ساااواري دماااان از طالیاااه برفااات
 

 یااااران خراميااااد تفااااتباااارِ شاااااه ا 
 

 کاااه پيغمبااار شااااه تاااوران ساااپاه
 

 گااوي باار ماانش بااا درفشااي سااياه، 
 

 همي شايده گویاد کاه هساتم باه ناام
 

 کسااااي بایاااادم تااااا گااااتارم پيااااام 
 

 

 کيخسرو بعد از شنيدن پيغام افراسياب از شيده، به فریب و تهدید او پي مي برد و:

 بخندیااااد خساااارو زکااااار نيااااا
 

 از آن جساااااتن چااااااره و کيمياااااا 
 

 از آن پااس چنااين گفاات کافراسااياب
 

 پشاايمان شااده اساات از گذشااتن زآب 
 

 بکوشااااد کااااه تااااا دل بپيهاناااادم
 

 باااااه بيشاااااي لشاااااکر بترساااااانَدَم 
 

 ( 312و  310، ص  2)    

 نظير این مذاکرا  در شاهنامه زیاد است:

 بفرمااااود تااااا قااااارن نيکخااااواه
 

 شاااود بااااز و پاساااخ گاااتارد زشااااه 
 

 (313، ص  2)   

 یا:

 ن از آن انجماااانسااااپهدار ترکااااا
 

 گااااتین کاااارد کااااارآزموده دو تاااان 
 

 پيااااامي فرسااااتاد نتدیاااا  شاااااه
 

 کاااه کاااردي فاااراوان پاااس پشااات راه 
 

 ( 831، ص  2)  

نمونه هایي از این گفتگوها نيت در مقالۀ پيشين به مناسبت، باين گاودرز و پياران 

ویسه نقل گردیده اسات. گااهي هام فرمانادهان دو طارف در زماان جناگ باا هماين 

ا ، بر سر آتش بس توافق مي کردند. چنان که در جنگ فریبارز و پياران، باين آن مذاکر



 ....( 3آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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ها ی  ماه آتش بس برقرار شد. فریبرز ، رهّام از پهلوانان نامدار ایران را به عناوان پيا  

 و نماینده به نتد پيران مي فرستد و:

 باادو گفاات رو پاايش پيااران خاارام
 

 ز مااان ناااتد آن پهلاااوان بااار پياااام 
 

 باا درنگاي ، درناگ آوریام ... تو گار
 

 گر  راي جناگ اسات، جناگ آوریام 
 

 ز پاااايش فریباااارز ، رهّااااام گ اااارد
 

 بااارون رفااات و پيغاااام و ناماااه ببااارد 
 

 ... چنين گفات پياران باه رهّاام گ ارد
 

 کااه ایاان جنااگ را خ اارد نتااوان شاامرد 
 

 ...گر ایدون که ی  ماه خواهي درناگ
 

 ز لشاااکر نيایاااد ساااواري باااه جناااگ 
 

 ( 13 و 19، ص 0)   

 حفظ اسرار نظامی تا آخرین نفس -2

شاهنامه به نظاميان فيرتمند مي آموزد کاه بایاد هماواره راز دار باشاند و اسارار 

جنگي را با هيه بهایي و بهانه اي براي دشمن آشکار نسازند ؛ حتّي اگر جانشان در گرو 

یشد، باید رازدار افشاي آن باشد . زیرا انسان خردمند و دوراندیشي که به پيروزي مي اند

اَلظّف ر  بِالحَتمِ ، وَ الحَاتم  بِاِجالَاهِ الارّ،ي ، وَ »تدابير خود باشد . به فرمودۀ امام علي )ع( : 

( : پياروزي در دوراندیشاي اسات و دور  014، ص  03الرِ،ي  بِتَحصينِ األَسرار)حکمت 

اساتواري اسارار اندیشي در به کارگيري صحيح اندیشه و اندیشۀ صحيح باه راز داري و 

 .« است 

همين دور اندیشي و سرّ پوشي را از هجير پهلوان فيور ایراني در داستان رستم و 

سهراب مي بينيم . وقتي هجير ، به دست سهراب و تورانيان اسير مي شود، سهراب او را 

ز ماي بر فراز بلندي مي برد تا نشان رستم را به او بدهد ؛ امّا این پهلوان از این کار سر با

زند . او فکر مي کند که اگر سهراب ، رستم را بشناساد و در جناگ بار او پياروز شاود 

،دیگر بدون هيه واهمه اي بر ایران مي تازد و آن را ویران مي سازد. بناابر ایان تارجيح 

 مي دهد که بميرد امّا دشمن به آرزویش نرسد:
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 بااه دل گفاات پااس کااار دیااده هجياار
 

 رکاااه گااارمن نشاااانِ گاااوِ شاااير گيااا 
 

 بگااویم باادین ت اار  بااا زور دساات
 

 چنااين یااال و ایاان خساارواني نشساات 
 

 ز لشااکر کنااد جنااگ او ز انجماان
 

 باااار انگيااااتد ایاااان بااااارۀ پيلااااتن 
 

 بر این زور و این کتف و این یال اوي
 

 شااود کشااته رسااتم بااه چنگااال اوي 
 

 از ایااران نيایااد کسااي کينااه خااواه
 

 بگياااارد ساااارتخت کاااااووس شاااااه 
 

 ماردن باه ناامچنين گفات موباد کاه 
 

 باااه از زناااده دشااامن بااادو شاااادکام 
 

 ( 393، ص  3)  

 نقش سرنوشت ساز فرمانده کّل

تردیدي نيست که در ميدان هاي نبرد ، فرماندهي در عمليا  ها و تدابير جنگاي 

، حکم محوري و نقش تعيين کننده دارد . اوست که فرمان مي دهد و جنگ را اداره ماي 

مکان باید از خطرا  مصون بماند تا ساپاه او در هام نشاکند . باا کند . بنابر این تا حدّ ا

وجود این ، همين فرمانده اگر احساس کند شکست و پيروزي ، به خطر کاردن او گاره 

 خورده است ، پا در ميدان مي گذارد و حتي به مبارزۀ تن به تن مي پردازد. 

اب باه ميادان ماي پسر افراسي« شيده»در یکي از جنگ هاي ایران و توران ،وقتي 

آید و مبارز  مي طلبد ، خود کيخسرو که پادشاه و فرمانده کل سپاه ایران است، داوطلب 

 نبرد تن به تن با  او مي شود و مي گوید:

 بگااردم باااه آورد بااا او باااه جناااگ
 

 باااه هنگاااام کوشاااش نساااازم درناااگ 
 

جاان او سپاهيان از او درخواست مي کنند که از این کار صرف نظر کند، زیرا اگر 

 به خطر بيفتد ، ایران تباه و ویران مي شود . مي گویند:

 بااه دساات تااو گاار شاايده گااردد تباااه
 

 یکاااي ناااامور کااام شاااود زان ساااپاه 
 

 و گار دور از ایاادر تاو گااردي هااال 
 

 ز ایاااران برآیاااد یکاااي تياااره خاااا  
 

 ( 312، ص  2)   



 ....( 3آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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ز مي داند امّا کيخسرو، شجاعت و نقش آفریني خود را در این نبرد ،سرنوشت سا

. در مقاله هاي پيشين، یادآوري شد که شجاعت و شهامت از خصيصه هاي الزم و ذاتي 

فرماندهي است. فرمانده شایسته کسي است که به قول شاهنامه ، ناه فتوناي لشاکر او را 

 بترساند و نه انبوه دشمن.

طِالع  االَرضِ ک لِّها، ما  انّي وَ اَِ لَو لَقيت ه م واحِداً وَ ه م»امام علي )ع( مي فرمایند:  

(: به خدا سوگند اگر من تنها با دشمنان رو باه 144، ص  13بالَيت  وَ ال اِستَوحَشت  )نامۀ 

رو شوم ، در حالي که آنان تمام روي زمين را پر کرده باشند ، ناه بااکي دارم و ناه ماي 

 «  هراسم.

 است که:به هر حال پاسخي که کيخسرو به سپاهيان خود مي  دهد، این 

 کساااي را نخاااواهم ز ایاااران ساااپاه
[ 

 کاااه باااا او بگاااردد باااه آوردگااااه 
 

 ماان و شاايده و دشاات و شمشااير تياات
 

 بااار آرم باااه فرجاااام از او رساااتخيت 
 

 (311، ص  2)   

طبيعي است وقتي فرماناده اینهناين باشاد، نيروهااي او هام داراي جار،  و جساار  

 خواهند بود؛ زیرا:

 گچااو ساااالر شایسااته باشااد بااه جناا
 

 نترساااااد ساااااپاه از دالور نهناااااگ 
 

 ( 940، ص  2)  

برادر ناتني کيخسرو هم، همين سخن را دارد و چنين دالوري را از خاود « فرود»

نشان مي دهد. شااهنامه از زباان او ماي گویاد کاه وقتاي جناگ و کاارزار پايش آماد 

 ،جنگجوي دلير نباید از هيه چيتي هراسي به دل راه دهد:

 ا تخااوارفاارود جااوان تياات شااد باا
 

 کااه چااون رزم پاايش آیااد و کااارزار 
 

 چه طوس و چه شير و چه پيال ژیاان
 

 چااه جنگااي نهنااگ و چااه بباار بيااان 
 

 ( 23، ص  0)  
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 حفظ پرچم سپاه با چنگ و دندان

پرچم سپاه در ميدان جنگ، عالمت وجود و حيا  و نشانۀ پيروزي یا مقاومت و 

ر ایان ،هماه وظيفاه دارناد در حراسات و پایداري نيروها در عرصه هاي نبرد است. بناب

برافراشته نگه داشتن آن بکوشند. معموالً چشم هاي جنگجویاان دو طارف، هماواره باه 

پرچم ها دوخته است تا در جریان موقعيت ها قرار بگيرند. پرچم دار هر سپاه و لشکري 

وقعيت ها، از پهلوانان و قهرمانان نامي است. او کسي است که بتواند در خطرنا  ترین م

پرچم را حفظ کند و آن را سرپا نگه دارد تا دیگر رزم آوران در زیار آن لاوا، باا روحياۀ 

 کامل جنگ را تا رسيدن به مقصود اداره نمایند.

رایَاتَک م فَاال تَميلوهاا و ألتخِلّوهاا وَ ال تَجعَلوهاا ااِلَ »امام علي )ع( مي فرمایناد:  

چم لشکر را باال نگاه داریاد و پيراماون آن را (: پر380، ص 930بِایدي شجعانک م)خطبۀ 

   .«خالي مگذارید و جت به دست دالوران و مدافعان سرسخت خود نسپارید

در نبردهاي ایرانيان در شاهنامه، اگر پرچم از دست سرداري به زماين ماي افتااد، 

قهرماني دیگر آن را بر مي افراشت. رزمجویان فيرتمند ایران جان در طبق اخاالص ماي 

 هادند و با چنگ و دندان از حيثيت جوانمردانۀ خود دفاع مي کردند . ن

نمونه اي از مطالب یاد شده، در جنگ گشتاسب، پادشاه ایران با ارجاسب توراني 

است. در این نبرد سخت و سنگين، پرچمدار سپاه ایران بر ااار حملاه هااي پاي در پاي 

. در این حاال یکاي از پهلواناان دشمن کشته مي شود و درفش کاویاني به خا  مي افتد

که فرزند جاماسب وزیر پادشاه ایران هم هست، آن درفاش را « گرامي»فيور ایران به نام 

باز به اهتتاز در مي آورد. دشمن که تمام توجّهش به ساق  کردن پارچم ایاران معطاوف 

تاا شده و پيروزي خود را در به خا  انداختن آن مي داند، باز حملۀ گروهاي ماي کناد 

را قطع کند؛ ولي این پهلوان درفش را به دندان ماي گيارد « گرامي»موفّق مي شود دست 

 و تا آخرین قطرۀ خون از آن پاسداري مي کند:

 



 ....( 3آموزه های شاهنامه به نظامیان )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

21 

 

 بااادان شاااوره انااادر مياااان ساااپاه
 

 از آن زخااام گاااردان و گااارد ساااپاه 
 

 بيفتاااااااد از دساااااات ایرانيااااااان
 

 درفااااااش فروزناااااادۀ کاویااااااان 
 

 بدیااد آن درفااش چونياال« گرامااي»
 

 ه افکناااده بودناااد از پشااات پيااالکااا 
[ 

 فاارود آمااد و برگرفاات آن زخااا 
 

 بيفشااااند از خاااا  و بساااترد پاااا  
 

 چاااو او را بدیدناااد گاااردان چاااين
 

 کاااااه آن نياااااتۀ نامااااادار گاااااتین، 
 

 از آن خا  برداشات و بساترد و بارد
 

 باااه گِااارده گرفتناااد ماااردان گ ااارد 
 

 زهاار سااو بااه گاارده همااي تاختنااد
 

 بااااه شمشااااير دسااااتش بينداختنااااد 
 

 درفااش فریاادون بااه دناادان گرفاات
 

 همي زد به ی  دست گارز اي شاگفت 
 

 ساااارانجام کاااااره بکشااااتند زار
 

 باار آن گاارم خاااکش فکندنااد خااوار 
 

 دریااااغ آن نباااارده سااااوار ه.یاااار
 

 کاااه باااازه ندیاااد آن خردمناااد پيااار 
 

 ( 949و  944، ص   1)  

 پایان و نتیجۀ سخن

ه نکتاه اي را از آداب شاهنامۀ فردوسي، کتاب بترگ رزمي و حماسي، شاید هاي

جنگي و نظامي فروگذار نکرده است. از اوّلين اقداما  شاکل گياري ساپاه و لشاکر تاا 

استقرار در پادگان ها و ميدان هااي نبارد،  کسب آمادگي، آرایش ونمایش قدر  نظامي،

شرح وظایف سپاهيان در رسته هاي مختلف و آداب گوناگون رزمي و جنگااوري، هماه 

بي توصيف کرده است. آگاهي فردوساي، ایان ارتشابد باترگ و حکايم و همه را به خو

خردمند از این همه فنون و ظرافت هاي جنگي و رزمي، اعجاب انگيت اسات. باه هماين 

خاطر تأکيد و تکرار این مطلب که نظاميان این مرز و بوم باید هر چه بيشتر با این شااعر 

 روري است. و شاهکار بترگ او مأنوس باشند، همواره الزم و ض
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 قرآن کریم 

   9871نهج البالفه، ترجمۀ محمد دشتي، قم، انتشارا  صفحه نگار، 

(: تاریخ بيهقي، به کوشش خليال خطياب رهبار، تهاران، 9813بيهقي، ابوالفضل )

 انتشارا  سعدي 

(: شاهنامه، بر اساس چاپ مسکو، باه کوشاش ساعيد 9871فردوسي، ابوالقاسم )

 نشر قطره  حميدیان، تهران،

( : شاهنامه، از دست نویس موزۀ فلورانس، به گتاره 9830فردوسي، ابوالقاسم )

 عتیت ا... جویني، انتشارا  دانشگاه تهران 

جاعه، باه 9801مبارکشاه، محمد بن منصاور بان ساعيد ) (: آداب الحارب و الشاّ

 تصحيح و اهتمام احمد سهيلي خوانساري، انتشارا  اقبال 

 (: فرهنگ فارسي، تهران، اميرکبير9810معين، محمد )

 


