
 

 
 

 های مدیریت و فرماندهی نظامیپژوهشفصلنامه دو

 اميرالمؤمنين)ع(علوم و فنون زمينی دانشگاه  -دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين)ع(

 313 -331صص(: 3195پایيز و زمستان ) ،47، شمارهچهاردهمسال 

 

  یرناپذی: فرجام فرمانانیشاهنامه به نظام یهاآموزه

 فرماندهي كلّفرماندهان سپاه از 

 احمد فاضل
 استادیار دانشگاه امام حسين )عليه السالم(

 31/14/99 تاریخ پذیرش:               31/13/99تاریخ دریافت:  

   چکیده

های رزمی خوود، هرزوز نيایود از حوریم     از نظر شاهنامه، نظاميان و بویژه فرماندهان در مأموریت

زناهوان و موردم   ها نيایود بوه بوی   ز كنند. در لشكركشیموازین انسانی، جوانمردی و آزادزی تجاو
عادی آسييی برسد. حتّی در مقابل دشمنان هم نياید جانب عدل و انصاف را رها كرده، بوه بيوداد   

در  هوا نشوود.  دست یازند. فرماندهان باید مراقب باشندكه قدرتشان، موجب غرور و سركشوی آن 

ن، در راه لشكركشوی بوه تووران، بورخالف فرموان      داستان فرود سياوش، طوس فرمانده سپاه ایرا
كند و فرود برادر نواتنی  از راه كالت عيور می -كه فرماندهی كل امور بر عهدۀ اوست -كيخسرو 

شود از فرمان فرمانده كلّ سرپيچی كنود  كشد. غرور او باعث میزناه میكيخسرو را به ناحق و بی
این سركشی، عالوه بر كشته شدن پسور و داموادش،    و نصایح بزرزان لشكر را نادیده بگيرد. كيفر

خردانوة طووس، عيوارت    زيرد. از جملة مكافات عمل خودخواهانه و بیدامان همة سپاهيان را می
است از: زرفتاری او و سپاهيانش در ميان تندباد، سرما، برف و یخينودان، شوييخون تورانيوان بور     

وس و به زندان انداختن او، شكست سنگين سپاه سپاه طوس و تلفات فراوان ایرانيان، بركناری ط
هوا قورار   ایران و باززشت ناكام آنان به ایران و درنهایت مجازات و كيفر اخروی كه در انتظوار آن 

 زرفته است.

فردوسوی، شواهنامه، كيخسورو، فورود سوياوش، طووس، فرمانودهی، غورور و          :های کلیدیواژه

   نافرمانی، مكافات عمل.
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 مقدّمه  

زواه، چوه در   های شاهنامة فردوسی، بارها و بارها بر این نكته تأكيد شده كه هيچزهدر آمو

زمان جنگ و چه در حال صلح، انسان هرزز نياید از اصول اخالقوی فاصوله بگيورد و بوه     

 بدی دست یازد.

 جهوووان را نيایووود سوووپردن بوووه بووود  
 

 زمووان بوود رسوود كووه بوور بوودزمان، بووی   
 

 (353ص،  1 )ج                          

ای نياید از حریم انسانيت و مردی تجواوز  نيروهای نظامی هم هرزز و در هيچ مرحله

ها باید بدانند دشمنشان تنها نظاميانی هستند كه كمر به جنوگ آنوان بسوته و در    نمایند. آن

ها و درحركت برای رسيدن به ميدان نيرد و یوا  اند. در لشكركشیها صف آراستهمقابل آن

 زناهان و مردم عادی وارد سازند.دشمن، نياید آزاری به بیدر تعقيب 

 پرسووت كسووی كووو بووود پووان و یووزدان
 

 نيوووازد بوووه كوووردار بووود هووويچ دسوووت   
 

 كوووه زرچنووود بووودكردن آسوووان بوووود 
 

 بوووه فرجوووام زو جوووان هراسوووان بوووود   
 

 ازووور بووود دل سووونگ خوووارا شوووود   
 

 نمانووووود نهوووووان، آشوووووكارا شوووووود   
 

 (351 ص،  1 )ج                                                                                     

شاهنامة عظيم فردوسی، تنها یك كتاب جنگی و رزمی نيست؛ بلكه مجموعة اخالقوی  

بزرگ نيز هست. آیينة تمام نمایی است كه فرهنگ انسانی و خدامدارانة ملّوت ایوران را از   

دهد كه برخوی اقووام و   زد. تاریخ نشان میساهای دور تاكنون در خود منعكس میزذشته

انود. ایون   رحمی، چيزی از خوود نشوان نوداده   ها در تهاجمات خود جز توحّش و بیملّت

های امثوال غوزان و مالوورن را    ها كم نيوده و نيستند. هم در زذشته نظایر ویرانگرینمونه

یيل و آمریكوا و ایوادی   های امثال اسرارحمیها و بیایم و هم در زمان حال، قساوتداشته

 ایم.ها مثل داعش و آل سعود را دیدهآن

اند.چوه در  داشوته  را خوود  ایمانی و انسانی خوی همواره ایرانيان زوید:می به دنيا شاهنامه

زویود:  اند. به فرماندهان نظامی میجستهزمان جنگ و چه در زمان صلح، راه عدالت را می

نَّ اِلّوا  رتُقاتَلَ»ع(: ز دست ندهند. به فرمودۀ امام علی)هرزز طریق جوانمردی و آزادزی را ا
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 «. (: جز با كسی كه با تو وارد جنگ شده است، پيكار مكن151، ص 21)نامة  مَن قاتَلَكَ

 مظلوومی را ویوران نسوازید،     دست نيازیود، خانوة  زوید: در جنگ به بيداد شاهنامه می

اری نكنيود كوه خداونود آن را نپسوندد؛     جنگد، آسيب نرسانيد و كبه كسی كه با شما نمی

 ماند:زذرد و جز نيك و بد، باقی نمیزیرا این سرای سپنج بر همه می

 بوووه زوووودرز فرموووود پوووس شوووهریار 
 

 چوووووو رفتوووووی كمربسوووووتة كوووووارزار   
 

 نگوور تووا نيووازی بووه بيووداد دسووت      
 

 نگردانوووووی ایووووووان آبووووواد پسوووووت    
 

 كسووی كووو بووه جنگووت نينوودد ميووان   
 

 یووود زیوووان چنوووان سووواز كوووش از توووو نا 
 

 كوووه نپسوووندد از موووا بووودی دادزووور  
 

 سوووپنج اسوووت زيتوووی و موووا بووور زوووذر   
 

 چووو لشووكر سوووی موورز توووران بووری  
 

 مكووون تيوووز دل را بوووه آتوووش سوووری     
 

 ...بووه هركووار بووا هركسووی داد كوون     
 

 دهووووش یوووواد كوووون ز یووووزدان نيكووووی 
 

 (95، ص 5)ج 

نودهان و  در جای دیگری از شواهنامه، هنگوام عزیموت و مأموریوت جنگوی، بوه فرما      

 زوید:كند و میسپاهيان توصيه می

 چولشكرش رفتی به جوایی بوه جنوگ    
 

 خوووورد كوووورد یوووواری و رای و درنووووگ  
 

 ...نيایوود كووه بوور هوويچ درویووش رنووج   
 

 رسوود زوور بوور آن كووس بووود نووام و زوونج    
 

 بووه هوور منزلووی در خوریوود و دهيوود    
 

 بووورآن زیووور دسوووتان سپاسوووی نهيووود      
 

 بووه چيووز كسووان كووس ميازیوود دسووت  
 

 پرسووت آن كووس كووه او هسووت یووزدانهوور 
 

 (379، ص 7)ج  

زوید: حتّی در مقابل خود دشمن هم نياید از راه انصاف و داد، بوه بيوداد   فردوسی می

 عاقيت هر بيدادزری، جز پشيمانی و شرمندزی نيست: دست یازید؛ زیرا

 كووه هوور كووو بووه بيووداد جویوود نيوورد   
 

 جگرخسوووووووته بازآیووووووود و روی زرد   
 

 رسود زور ز دوسوت     زر از دشمنت بد
 

 بووووود و نيوووووك را داد دادن نكوسوووووت  
 

 (393، ص 4)ج 

در یكی  سياوش فرود داستان در كلّ، فرماندهی از سپاه فرمانده نافرمانی و سركشی كيفر
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به فرماندهی  را ایران سپاه كيخسرو زيرد،می صورت سياوش خون انتقام به كه نيردهایی از

 كند:دهد و تأكيد میهای رزم را میتوصيهكند و به او طوس به توران زسيل می

 بووودو زفوووت مگوووذر ز پيموووان مووون 
 

 دار آیوووووين و فرموووووان مووووون  نگوووووه 
 

 نيووووازرد بایوووود كسووووی را بووووه راه  
 

یويون چنيون است   هو كوال توخوت و آ

 ور كشوووواورز زوووور مووووردم پيشووووه 
 

 كسوووی كوووو بوووه لشوووكر نينووودد كمووور    
 

 نيایووود كوووه بووور وی وزد بووواد سووورد 
 

 نيووورد ركسوووی هووومبوووا ه 2مكووووش ایوووچ 
 

 رنوووج رنوووج نيایووود نموووودن بوووه بوووی
 

 كوووه بووور كوووس نمانووود سووورای سوووپنج    
 

 زونووه مكوون  زووذر زی كووالت ایووچ  
 

 زووور آن ره روی خوووام زوووردد سوووخن     
 

 (14، ص 4)ج 

كند كه از راه كوالت نورو؛ زیورا آنجوا جایگواه فورود، پسور        كيخسرو سفارش اكيد می

شناسود و بوين شوما درزيوری     یرانيان نموی سياوش و برادر ناتنی من است. او كسی را از ا

پذیرد؛ امّا بر سر دوراهی كالت و بيابان، برخالف دستور كيخسورو  آید. طوس میپيش می

كشاند. وقتوی فورود از ورود سوپاه ایوران     و باوجود تذكّر زودرز، سپاه را به راه كالت می

ا آنوان بورای انتقوام از    شود كه فرماندهان ایران را بشناسد و بزردد، خوشحال میباخير می

هوا  رود توا آن خون پدرش سياوش مشاركت نماید. بنابراین به همراه تخوار بر قلّه كوه می

فرسوتد توا بورود و او را بكشود یوا اسوير       را زیر نظر بگيرد. طوس با دیدن او، بهرام را می

وید: به طووس  ززذارد. فرود میشناسد و به او احترام میرود، فرود را مینماید. بهرام می

بندم و بوا آنوان حركوت    ای را مهمان من باشد و بعد من هم برای انتقام كمر میبگو، هفته

 دهم:زوید: من پيالام تو را به طوس میپذیرد و میكنم. بهرام میمی

 ولووويكن سوووپهيد خردمنووود نيسوووت   
 

 پنوووود نيسووووت  1سوووور و مالووووز او ازدر 
 

 ...سوووزد زووور بپيچووود ز زفتوووار مووون 
 

 ی ز كووووردار موووون زرایوووود بووووه تنوووود 
 

( 47، ص  4)ج  
                                                           

 هيچ .2

 سزاوار، شایسته .1
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 زوید: ازر هركس دیگری به جز من به طرف تو آمد، به تو رحم نخواهدكرد.بعد می

زوید: او فورود، پسور سوياوش و بورادر كيخسورو      زردد و میبهرام به نزد طوس برمی

 شود:است؛ همان كسی كه پادشاه سفارش كرد به او آسييی نرسد. طوس خشمگين می

 او را بووه نووزد موون آر  تووو را زفووتم  
 

 سوووخن هووويچ زونوووه مكووون خواسوووتار    
 

 ...وزان پس چنين زفوت بوا سركشوان    
 

 كوووووه ای ناموووووداران و زردنكشوووووان    
 

 یكوووی نوووامور خوووواهم و نوووامجوی  
 

 نهوود سوووی آن تُوورن، روی    2كووز ایوودر  
 

 سووورش را بيووورّد بوووه خنجووور ز تووون 
 

 بوووه پووويش مووون آرد بووودین انجمووون      
 

 زوید:ت كه میثير استأهای بهرام بینصيحت

  بتوورس از خداونوود خورشوويد وموواه   
 

  دلوووت را بوووه شووورم آور از روی شووواه    
 

  كووه پيونوود اوی اسووت و همووزاد اوی  
 

  سوووواری اسوووت نوووام آور و جنگجووووی  
 

( 49و  41، ص 4) ج  

بينود و پنود   اندازد، دیگور حقيقوت را نموی   وقتی دیو كير و غرور بر سر كسی سایه می

بَيونَكُم وَ بَوينَ الموعظوةج حجوابن مِونَ      » فرماینود:  علی)ع( موی  پذیرد. امامكسی را هم نمی

ای ازغورور و خودخوواهی   (: ميان شوما و پندپوذیری، پورده   991، ص 313الالِرَّۀج)حكمت 

 «. وجود دارد

غرور و سركشی حتی شاه را از اریكوة   نتيجة غرور و عصيان، خواری و خذرن است.

ای جز بودفرجامی و تيواهی   سازد و نتيجهو دور میكند. فرّه ایزدی را از اقدرت ساقط می

 طليی زشتاسب و ...غرور جمشيد، فزون خواهی ضحّان، جاه نخواهد داشت. مثل:

غرور و سركشی كه ستمگری و خروج از عودالت را بوه دنيوال دارد، در واقوا هموان      

ها از ن انساننافرمانی از خداوند در اثر القائات شيطانی و اهریمنی است كه همواره در ميا

بر اساس این انگارۀ بشری ]اسطورۀ » آغاز آفرینش این موجود خاكی، وجود داشته است. 

زناه آغازین[، انسان نخستين كه زاه در قالب نخستين پادشاه و در اندیشة نوین در قالوب  

بورد كوه بوه    كند، در آرامشی آغازین به سور موی  های روان رنجور امروزی تجلّی میانسان
                                                           

 اینجا .2
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دهد. این می دست از را خود آرامش تمرّد، و سركشی غرور، ارچد اهریمنی، نيروهای القای

سوازد كوه در نهایوت بوا     سركشی او را مطرود ساخته و از حمایت فرّه ایزدی خوارج موی  

مجازاتی سخت همراه خواهد بود. از نظرزواه اسوطورۀ جودال خيور و شور، ایون موضوا،        

 (.337:  3111ری، )جعف« موفقيت اوّلية عامل شرارت است.

چند تن از نامدارانی كه داوطلب كشتن فرود شده بودند، با سخنان بهورام از ایون كوار    

كند. فرود با دیدن ایون سووار،   زنند و داماد طوس برای كشتن فرود حركت میسر باز می

آورد. طوس بوا  فهمد كه طوس با او سر جنگ دارد. بنابراین با تيری او را از پای درمیمی

خوواهی  شود و پسور خوودش، زرسوه پهلووان را بوه كوين      دن آن صحنه خشمنان میدی

كشد. خون طوس به جووش  دوزد و میفرستد. فرود او را نيز با تيری بر كوهة زین میمی

تازنود. تخووار   پوشند و به نيرد با فرود میآید. خودش با پهلوانان جنگی، لياس رزم میمی

آمده، خود طوس است و بهتر است وارد دژ شویم و در زوید: آن كه به جنگ به فرود می

 را بيندیم امّا:

  فوورود جوووان تيووز شوود بووا تخوووار    
 

  كوووه چوووون رزم پووويش آیووود و كوووارزار، 
 

  چه طوس و چه شير و چه پيول ژیوان  
 

  چووه جنگووی نهنوووگ و چووه بيوور بيوووان     
 

 (53، ص 4)ج 

زد توا فرمانوده   زيرد خود طوس را هدف تيور خوود نسوا   با این حال، فرود تصميم می

زند و طووس  سب او را با تير میكشته نشود و شكستی متوجّه سپاه ایران نگردد؛ بنابراین ا

 زردد.مركب به سپاه برمیبی

شووند،  برند، جنگجویان فرود، همه كشوته موی  سرانجام سپاهيان طوس به دژ حمله می

رسواند و  ن دژ موی شود و خوود را بوه درو  خود فرود نيز به دست بيژن و رهّام زخمی می

زيورد. خودمتكاران فورود،    سپارد. با كشته شدن فرود، عوزا و مواتم دژ را فورا موی    جان می

بازنود. جریوره، موادر فورود، در مواتم      اندازند و جان میخودشان را از بارۀ دژ به پایين می

و شوكم  بُورد  سوزاند، اسپان را پی میها و اموال قلعه را میافروزد، زنجفرزند، آتشی برمی

ای شوكم  زوذارد و بوا دشونه   درد و آن زاه بر سر جنازۀ فرزند، صورت بر چهرۀ او موی می
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 دهد. پس از آن هم:درد و جان میخود را می

  درج دژ بكندنووووووووود ایرانيوووووووووان 
 

  بووووه غووووارت بيسووووتند یكسوووور ميووووان 
 

 (95، ص  4)ج 

 كند:ان میخردی را از زبان بهرام چنين بيشاهنامه نتيجة این تخطّی و تندی و بی

  بوووه ایرانيوووان زفوووت كوووز كردزوووار 
 

  بترسوووووويد وز زووووووردش روززووووووار  
 

  بووه بوود بووس دراز اسووت چنووگ سووپهر
 

  بووووه بيوووودادزر برنگووووردد بووووه مهوووور  
 

 (99و 95، ص  4)ج 

 در كاری باید انسان كه كندمی زوشزد را نكته این همواره خود، هایآموزه در فردوسی

كواری كوه از    ندهد؛ زیورا  از دست را تأمّل و درنگ و بيندیشد خوب بكند، خواهدمی كه

 روی دانش و خرد و تدبّر نياشد، هم ارزشی ندارد و هم اندوه و پشيمانی به بار آرد:

  كووه دانووا بووه هوور كووار سووازد درنووگ  
 

  سوور انوودر نيووارد بووه پيكووار و ننووگ      
 

  سيكسوووار تنووودی نمایووود نخسوووت  
 

  بوووه فرجوووام كوووار انوووده آرد درسوووت  
 

  زبووانی كووه انوودر سوورش مالووز نيسووت 
 

  ازووور دُر بيوووارد هموووان نالوووز نيسوووت   
 

 (333، ص  5)ج  

 سيمای او در را سياوش چهرۀ و رسدمی جنازۀ فرود به بالين وقتی هم طوس خود اليتّه

 بوه مناسويت،   اینجا ندارد. فردوسی باز سودی دیگر كه زمانی زردد؛ امّامی پشيمان بيند،می

كوه عصويانيت    كنود می زوشزد را نكته این فرماندهان به بویژه و شایدزمی نصيحت به زبان

خردانه باشد و در دست برای سرداران سپاه و لشكر زیينده نيست و ازر هنر و قدرت، بی

 انسان تند و بدخو قرار بگيرد، همانند شمشيری است كه از زنگار كند شده باشد:

 كوووه تنووودی پشووويمانی آردت بووواز   
 

 خوووم تنووودی مكوووار  توووو در بوسوووتان ت  
 

 چنين زفت زوودرز بوا طووس و زيوو     
 

 همووووان نامووووداران و زووووردان نيووووو     
 

 كوووه تنووودی نوووه كوووار سوووپهيَد بوووود 
 

 سوووپهيد كوووه تنووودی كنووود بووود بوووود     
 

 (97، ص 4)ج  

الجُنونج، لِاَنَّ صاحِيَها یَندَمُ فَجُنونُوهُ مُسوتَحكِمَ   اَلحِدَّۀُ ضَربن مِنَ»فرماید: امام علی)ع( می
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مورد، نوعی دیوانگی است؛ زیرا تنودخو پشويمان   (: تندخویی بی913، ص 355 حكمت)

 «.ن نشد، پس دیوانگی او پایدار استشود و ازر پشيمامی

كيفور  ، هويچ كوار بودی بوی    «مكافات بد را بد آمد پدیود »از آنجا كه به زفتة فردوسی: 

د داشوت و خوون   انصافی، عاقيت نيكی نخواهماند. این سنّت الهی است كه ستم و بینمی

وَ سَويَعلَمُ الَّوذینَ   »زوذارد.  به ناحق ریخته و آه ستمدیده، در زمانی مناسب تأثيرش را موی 

اند، به زودی خواهند دانسوت  (: كسانی كه ستم كرده112ء/ظَلَموا اَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِيونَ)شعرا

 نود كوه   مرتكوب جنایوت و خيانوت بایود بدا    «. كه به چه جایگواهی بواز خواهنود زشوت    

 كند:به همين خاطر فردوسی توصيه می«. كلوخ انداز را پاداش سنگ است»

  كووه تخووم بوودی تووا توووانی مكووار     
 

  چو،كووواری بووودت بووور دهووود روززوووار   
 8 

(111، ص  1)ج   

خردانة طووس در كشوتن   در اینجا بر اساس داستان شاهنامه، كيفر عمل ناجوانمردانه و بی

 شود:ان میفرود سياوش، در چهار محور اصلی بي

 الف( زرفتاری طوس و سپاهيان او در ميان تندباد و سرما و یخيندان:

دهود.  سپاه ایران بعد از كشتن فرود، حركت خود را به عموق سورزمين تووران اداموه موی     

پردازد. سپاه طووس  شود و به تجهيز سپاه خود میافراسياب از ورود ارتش ایران باخير می

 شود كه نظيرش را به یاد ندارند:ندباد و سرما میرود زرفتار تدر منطقة كاسه

  یكووی ابوور تنوود اندرآموود چووو زوورد    
 

  ز سوورما همووی لووب بووه دنوودان فسوورد      
 

  هووا زشووت یووخ   سووراپرده و خيمووه  
 

  كشووويد از بووور كووووه بووور، بووورف، نوووخ   
 

  به یك هفتوه كوس روی هوامون ندیود    
 

  هموووه كشوووور از بووورف شووود ناپدیووود    
 

  خووور و خووواب و آرامگووه تنووگ شوود
 

  تووو زفتووی كووه روی زمووين سوونگ شوود    
 

  كسووووی را نيوووود یوووواد روز نيوووورد 
 

  همووی اسووه جنگووی بكشووت و بخَووورد    
 

  تيوووه شووود بسوووی موووردم و چارپوووای
 

  یكووی را نيوود چنووگ و بووازو بووه جووای     
 

 (73و 73ص،  4)ج 
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 از زبان فردوسی نكند، تصادف و اتّفاق بر حمل را سختی این خواننده، كه خاطر اینبه

 است كه به ناحق زرفته شد: هاییبال نتيجة جان كه این كندمی یادآوری طوس بهرام به

  ز زوووردان، سووورافراز بهووورام زفوووت 
 

  كوووه ایووون از سوووپهيد نشووواید نهفوووت    
 

  تووو مووا را بووه زفتووار خووامش كنووی    
 

  همووووی رزمج پووووور سووووياوش كنووووی    
 

  مكوون كووژ ابَوور خيووره بوور كووارج راسووت
 

  كون كوه چنودین بكاسوت    جوان نگوه  یكبه 
 

  ز بوودی تووا چووه آیوودت پوويش هنوووز ا
 

  به چورم انودر اسوت ایون زموان زواوميش       
 

 (73ص، 4)ج  

هوایی در انتظارموان   زوید: این هنوز اوّل كار است، تا چوه مكافوات  بهرام به طوس می

 كند:باشد. شاهنامه در جای دیگری نيز به همين نكته اشاره می

  چنووووين اسووووت پووووادافره دادزوووور 
 

  سوورهمووان بوود كوونش را بوود آیوود بووه      
 

 ( 393، ص 1)ج 

 ب( شييخون تورانيان بر سپاه طوس و كشته و زخمی شدن بسياری از ایرانيان:

روی در خان توران، چند مانا را از پيش رو برداشوتند و در  سپاهيان ایران در ضمن پيش

منطقة زروزرد و باورد، مالرور از قدرت و پيروزی خویش به رامش و ميگساری مشوالول  

 داران تورانی، این خير را به پيران، فرمانده سپاه توران رساندند:و طالیهشدند. جاسوسان 

  كووه ایشووان همووه ميگسووارند و مسووت 
 

  شووب و روز بووا جووام پوور مووی بووه دسووت  
 

  سووووواری طالیووووه ندیوووودم بووووه راه
 

  نوووووه اندیشوووووة رزم تووووووران سوووووپاه       
 

 و پيران:

  زوووزین كووورد زان لشوووكر نامووودار   
 

  سووووواران شمشوووويرزن سووووی هووووزار   
 

  برفتنوووود نيمووووی زذشووووته ز شووووب
 

  نوووه بانوووگ تييوووره، نوووه بووووق و جلوووب  
 

 دار از ایران كشتند و به اردوزاه ایرانيان رسيدند:در این حملة شيانه، بسيار زله و زله

  سووپيده چووو بوورزد سوور از بوورج شووير 
 

  بوووه لشوووكر نگوووه كووورد زيوووو دليووور     
 

  همووه دشووت از ایرانيووان كشووته دیوود  
 

  دسوووور بخووووت بيوووودار برزشووووته دیوووو 
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  دریووده درفوووش و نگونسووار كووووس  
 

  رخ زنوووودزان تيووووره چووووون آبنوووووس  
 

  سووپهيد نگووه كوورد و زووردان ندیوود    
 

  ز لشووووكر دليووووران و مووووردان ندیوووود   
 

  هموه رزمگوه سوور بوه سوور كشوته بووود    
 

  تنانشووان بووه خووون انوودر آغشووته بووود      
 

  پسوورپوودر شوود پوودر بووی  پسوور بووی 
 

  هموووه لشوووكر زشووون ، زیووور و زبووور     
 

  برزاشووووتندبووووه بيجووووارزی روی  
 

  سووووووراپرده و خيمووووووه بگذاشووووووتند  
 

  ... سوواران تووران پووسج پشوتِ طوووس   
 

  درن پووور زكوووين و سوووران پووور فسووووس 
 

  هموووی زووورز باریووود زوووویی ز ابووور 
 

  پووس پشووت بوور جوشوون و خووود و زيوور   
 

  فووووراوان كووووم آموووود ز ایرانيووووان...
 

  برآموووود خروشووووی بووووه درد از ميووووان  
 

 (13 – 15، ص 4)ج 

كنود كوه موا    زيرد و به خوانندۀ خود زوشوزد موی  ماجرا نتيجه می فردوسی باز از این

دانيم چه سرنوشتی در انتظار ماست. حورص و آز  خيریم و نمیها از اسرار جهان بیانسان

اندازد و از آشوكار و پنهوان كوردار    خيری میو آرزوهای دور و دراز، ما را در غفلت و بی

 سازد:خود دور می

  هووانچنووين اسووت رسووم ججهووان جَ   
 

  كووووه كووووردار خووووویش از دارد نهووووان  
 

  همووی بووا تووو در پوورده بووازی كنوود    
 

  نيووووازی كنوووودز بيوووورون تووووو را بووووی 
 

  ز بوواد آموودی رفووت خووواهی بووه زوورد
 

  چووه دانووی كووه بووا تووو چووه خواهنوود كوورد  
 

  بوووه بنووود درازیوووم و در چنوووگ آز  
 

  نووووووودانيم بووووووواز آشوووووووكارا ز راز  
 

 (19، ص 4)ج  

 وس؛ بركناری و بند و زندانج( مجازات عمل نابخردانة ط

فرستد تا به كيخسرو خيور  زودرز، پهلوان پير و خردمند سپاه ایران، قاصدی را به ایران می

دهد كه طوس چه كرد و چه بدبختی به ایرانيان رسيد. وقتی پادشاه این اخيار را شونيد، از  

 رد:  كشته شدن برادر و وضا دلخراش لشكر، دلش به درد آمد و به طوس نفرین ك

  بووه ایووران چنووو هوويچ مهتوور ميوواد     
 

  وزیووون زونوووه سوووارر لشوووكر ميووواد     
 



 های شاهنامه به نظاميان: فرجام فرمان ناپذیری ....موزهآ

333 

 

  دریالووووا بوووورادر، فوووورود جوووووان  
 

  سووووورج ناموووووداران و پشوووووت زَووووووان 
 

  ز كوووين پووودر زار و زریوووان بُووودم   
 

  بووور آن درد یوووك چنووود بریوووان بُووودم    
 

  كنوووون بووور بووورادر بيایووود زریسوووت
 

  نوودانم موورا دشوومن و دوسووت كيسووت     
 

  رد خسوورونژاد...دریووآ آن چنووان زُوو  
 

  كوووه طووووس فرومایوووه دادش بوووه بووواد   
 

 (11، ص4)ج 

كنود و بوه او مأموریوت    سپس فریيرز پسر كاووس شاه را به فرمانودهی منصووب موی   

دهد تا خود را به سپاه ایران برساند و طوس را خلا كرده، به نوزد او برزردانود. وقتوی    می

 آید:طوس به نزد كيخسرو می

  ربوووه دشووونام بگشووواد پوووس شوووهریا
 

  بووور آن انجمووون طووووس را كووورد خووووار 
 

  ازآن پووس بوودو زفووت كووای بدنشووان 
 

  كوووه كوووم بووواد ناموووت ز زردنكشوووان    
 

  نترسوووی هموووی از جهانووودار پوووان  
 

  ززُوووردان نيامووود توووو را شووورم و بوووان   
 

 (91، ص4)ج  

زوید ازر به خاطر ریش سوفيد و نوژاد   دهد او را به بند بكشند و میمیزاه دستور آن

 كردم:نيود، سر از بدنت جدا میات شاهانه

  تووورا پوويش آزادزووان كووار نيسوووت    
 

  كجوووا مووور توووو را رای هشووويار نيسوووت  
 

  سوووزاوار مسوووماری و بنووود و غُووول  
 

  نوووه انووودرخور تووواج و دیهووويم و مُووول   
 

  نووووژاد منوووووچهر و ریووووش سووووفيد
 

  توووووو را داد بووووور زنووووودزانی اميووووود  
 

  وزرنووووه بفرمووووودمی تووووا سوووورت 
 

  بدانوووودیش كووووردی جوووودا از بوووورت   
 

  بوورو جوواودان خانووه زنوودان توسووت   
 

  هموووان زووووهر بووود سوووزاوار توسوووت    
 

  ز پيشوووش برانووود و بفرموووود بنووود   
 

  بوووه بنووود از دلوووش بووويخ شوووادی بكنووود 
 

 (93ص،  4)ج 

ها با كيفر همة آنچه در اینجا ذكر شد، مكافات دنيایی ستم و سركشی بود. به یقين این

شود قابل قياس نخواهد جنایت میاخروی و عذاب الهی كس كه مرتكب ظلم و تعدّی و 
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یَووُم المَظلوومج عَلَوی الظّواِلمج اَشَود  مِون یَوومج الظَّواِلمج عَلَوی          » بود. به فرمودۀ اموام علوی)ع(:   

تور از  (: روزی كه ستمدیده از ستمكار انتقام كشد، سخت086، ص 142المَظلومج)حكمت 

 «.دارد.روزی است كه ستمكار بر او ستم روا می

 خوردزان به ایراننگينی دیگر و باززشت شكستد( شكست س

ای دیگر پرداختند؛ امّوا در ایون تهواجم    سپاه ایران به جيران شكست قيلی به تدارن حمله

نيز در برابر سپاه عظيم توران تاب مقاومت نياوردند و بسياری از دروران ایران، از جملوه  

، از همان مرزی كوه زذشوته   تعداد زیادی از زودرزیان كشته شدند. لشكر شكست خورده

بودند، باززشتند. كيخسرو با دلی پردرد و چشمانی پرخوون و در حوالی كوه از طووس و     

 كسانی كه با او همراهی كرده بودند خشمگين بود، از درزاه الهی طلب مالفرت كرد:

  بووه یووزدان چنووين زفووت كووای دادزوور 
 

  توووو دادی مووورا هووووش و رای و هنووور    
 

  كنووونهمووی شوورم دارم موون از تووو   
 

  شووك از چنوود و چووونتووری بوویتووو آزووه 
 

 (339ص، 4)ج 

ها را نتيجة حركت نادرسوت و  ها و ناكامیفردوسی از زبان كيخسرو، همة این مصييت

داند و آن را مكافات و پوادافره هموان عمول    ناجوانمردانة طوس و فرماندهان همراه او می

 شمارد:ناپسند می

  دموووان طووووس نوووامرد ناهوشووويار   
 

  بووورد لشوووكر بوووه سووووی حصوووارچووورا  
 

  كنووووون رجوووورم كردزووووار سووووپهر
 

  ز طوووووس و ز لشووووكر بيرّیوووود مهوووور  
 

  بوود آموود بووه زودرزیووان بوور، ز طوووس
 

  كووه نفوورین بوور او بوواد و بوور پيوول و كوووس 
 

  ...نه در سرش مالز و نوه در تونش رگ  
 

  چووه طوووس فرومایووه پيشووم چووه سووگ    
 

 (337ص، 4)ج  

 بحث و نتیجه گیری

مثول   هوایی خصيصوه  و الهوی  و ایموانی  پشتوانة از آن، از برخوردار افراد در تقدر و مقام ازر

 خواهد شد. منجر ستمگری و عصيان و فساد به باشد، خالی بندزی و اخالص توكّل، فروتنی،
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اندیشة زاده شدن فساد و عصويانگری از قودرت، بور خوالف تصووّر      »بعضی معتقدند: 

كوه  انند، یك واقعيت كهنة بشری اسوت؛ چوه چنوان   دای یونانی میغربيان كه آن را اندیشه

زوید، قدرت، نيرویی اسوت پایودار و غریوزی كوه     ، منتقد فرانسوی می"دو ژوونلبرتران"

كنند. لكن سركشی ناشوی از ایون غریوزۀ بشوری،     ها از روی عادت از آن پيروی میانسان

 (.3111:333جعفری، «)همواره او را به تياهی و زوال كشانده است.

و تياهی  سقوط از واضحی نشان قدرت، اوج در مقام صاحب سركشی و ستم و رورغ

ها وجود ندارد؛ چه مقام حكومتی و پادشاهی باشود و چوه   است. تفاوتی هم بين این مقام

قدر فردوسی همواره توصيه فرماندهی نظامی و ... . به همين خاطر است كه شاهنامة زران

ن باید مراقب باشند از راه بنودزی و طاعوت ایوزدی دور    كند كه قدرتمندان و فرماندهامی

 نشوند:

  ایوومز یووزدان بووود زور، مووا خووود كووه 
 

  ایوومبوور ایوون تيووره خووان انوودرون بوور چووه 
 

آنچه در داستان فرود سياوش اتّفاق افتاد و بالهایی كه بر سپاهيان ایوران فورود آمود،    

پاه از فرماندهی كل بوود كوه   همه نتيجة همين غرور و عطش قدرت و نافرمانی فرمانده س

 تواند درس عيرتی برای همة نظاميان و فرماندهان باشد.می
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