
 

 

 

 های مديريت و فرماندهي نیاميدوفصلنامه پژوهش

 دانشگاه اميرالمؤمنين)ع( نزسا -دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين)ع(

 81 -11صص (: 1044ستان تابو  بهار، )01سال پانزدهم، شماره 
 

  های شاهنامه به نظاميان: شبيخون در نگاه فرماندهان ميدان رزمآموزه

 احمد فاضل 

 استاديار دانشگاه امام حسين)ع(
 

 18/14/11 تاريخ پذيرش:           46/45/11تاريخ دريافت:  

  چکيده
ای شاهنامة فردوسي، آنچاه بارای ساپاهيان و پهلواناان ايراناي از اهمّيات برجساته        از نیر 

برخوردار است، منش پهلواني و رسم جوانمردی است  آناان هماواره از ناام نياک و مانادگار،      

کنند  در نبردهای خود، حتي در برابر دشامن  عزّت، شرافت، هويّت و حيثيت خود حراست مي

تازند و به شابيخون  خبر بر سر او نميجنگند و ناگهان و بيشكن و نامرد، جوانمردانه ميپيمان

در شااهنامه، فناون رزم شابانه و قواعاد شابيخون، از نیار زماان دقياق آن،          شوند ميمتوسّ  ن

های تزم، افراد کارآزموده و جنگاور و تدابير مربوط به آن، به خوبي شناسايي منطقه و تجسّس

ها، اعزام طاليه، کماين  های مقابله با شبيخون مث  گماشتن ديدبانتبيين شده است  همچنين راه

در عاين حاال، ايان نكتاه      کندن، فريب دادن و     به زيبايي ترسايم گشاته اسات     زدن، خندق

يادآوری شده که از نیر ايرانيان، شبيخون نبردی پسانديده نيسات و باا مارام پهلاواني و آداب      

گيارد و هرچاه   جوانمردی فاصله دارد  به همين خاطر، شبيخون از سوی ايرانيان صورت نماي 

ها هم با هوشياری و آمادگي ساپاه قهرماان   شمنان است که همة آنهست از جانب تورانيان و د

 شود ايران به شكست منجر مي

 فردوسي، شاهنامه، شبيخون، جنگ، جوانمردی ،پهلواني :های كليدیواژه
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   مقدّمه

کند: پيش از اين کاه ساپاه کوفاه باه صاحرای صافّين برساد،        عبداهلل بن عوف نق  مي»

، رودخاناة فارات را در اختياار گرفتناد  اماام      "ابواتعاور "ي سربازان معاويه به فرمانده

را به سوی معاوياه فرساتاد کاه چارا شاريعة فارات را        "صعصعه بن صوحان"علي)ع( 

بستند؟ معاويه با ياران خود مشورت کرد  وليد بن عقبه و عبداهلل بن ساعيد گفتناد: آب   

ولاي عمارو عااص گفات:      را همچنان بسته نگه داريد تا سپاه کوفه از تشانگي بميرناد   

گفات: اگار چها  نفار     علي)ع( مردی نيست که تشنه بماند  او همان مردی است که مي

گرفتم  اکنون که بزرگان عراق و حجاز هماراه  ياور داشتم، حق خود را پس از سقيفه مي

باشند  معاويه همچنان دستور داد که آب را بسته نگه دارناد  باه فرماان اماام)ع(،     او مي

ن سپاه به فرماندهي امام حسن)ع( حمله کردند، آب را در اختيار گرفتاه، ساپاه   شكناخ 

معاويه را کنار زدند؛ امّا امام علي)ع( دستورداد که آب برای هر دو لشكر آزاد باشد  اين 

عم  جوانمردانة امام، باعث بيداری بسياری از شاميان شد که برخي از آنان به سپاه امام 

 ( 141: 81غه، ذي  خطبة البالنهج«)پيوستند 

واقعة فوق گويای دو منش مردی و نامردی در دو جبهة حق و باط  است  خلاق و   

بندد؛ در حاالي کاه   خوی حيواني اه  باط ، چشمان آنان را بر روی عدل و انصاف مي

خصلت الهي و انساني جبهة حق، رفتارشان را در حريم انساانيت و جاوانمردی تنیايم    

عه در کربال هم رخ داد  امام حسين)ع( در اولين برخاورد باا حارّ بان     کند  همين واقمي

يزيد رياحي که قصد داشت راه را بر امام ببندد، سپاهيان تشنة او را سيراب کرد؛ امّاا در  

دفاع هم بساتند و باه طفا     آشام، آب را حتّي بر زنان و کودکان بيمقاب ، يزيديان خون

 شيرخوار هم رحم نكردند 
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فردوسي، پهلوانان و سپاهيان ايراني را به عنوان قهرمانان جنگ جوانمرداناه  شاهنامه  

کند که از حريم انساني و اخالقي پا فراتار نگذارناد  هادف اصالي     معرفي و توصيه مي

گوناه  برای فرماندهان و پهلوانان، کسب نام نيک و نتايج ارزشي رفتار آناان اسات  ايان   

بينديشاند  زيارا    -آن هم به هر قيمتاي  –به پيروزی  ها در نبردهايشان، تنهانيست که آن

ماند، ناوع عملكارد و ناام    يابد؛ امّا آنچه باقي ميشكست يا پيروزی، سرانجام خاتمه مي

 ماند:هاست که در تاريخ به يادگار ميجاويد و ماندگار آن

  همااي نااام جاويااد بايااد نااه کااام     
 

  بينااااداز کااااام و برافااااراز نااااام    
 

هاا و  و زندگي فرهنگاي او، وابساته باه ناام اسات     هماة ارزش       پهلوانيِ پهلوان» 

گرداناد، در ناام فروفشارده و گنجانياده شاده      هايي که پهلوان را پهلاوان ماي  شايستگي

کناد، هماان شارافت،    (  نام کاه فردوساي بار آن تأکياد ماي     005: 1151کزّازی، «)است 

داناد و باا تماام    ود ماي حيثيت، عزّت، حرمت و هويّت است که ايراني آن را ناموس خ

کنااد  سااپاهيان ايرانااي، مردانااه و قدرتمندانااه و در عااين حااال وجااود از آن دفاااع مااي

هاا  جنگند تا هم به خواری شكست منساوب نشاوند و هام پياروزی آن    جوانمردانه مي

 افتخارآفرين باشد:

  چناااان رزم ساااازيم باااا تيااا  تياااز  
 

  کاااه مانزاااد ز ماااا ناااام تاااا رساااتخيز 
 

خبرانه های بيشود، ناپسند بودن شبيخون و تهاجماله از آن بحث ميآنچه در اين مق

صفت بايد به دشمن از ديدگاه ايرانيان است  آنان معتقدند حتّي در مقاب  دشمن وحشي

 پروای او را رسوا کرد های بيجوانمردانه جنگيد و حرکت



 1044ستان تابو  بهار، 01سال پانزدهم، شماره های مديريت و فرماندهي نیامي، دوفصلنامه پژوهش

56 

 

 های مقابله با آنشبيخون و شيوه

مانادهان ايراناي، شابيخون زدن باه دشامن را رسامي       در شاهنامه معموت  سپاهيان و فر

گزيدند تا بار  دانستند  آنان جنگ روياروی و نبرد با دشمن آماده را برميجوانمردانه نمي

ها رو در رو شوند  قبا  از شارح   اساس اخالق جنگي و خوی پهلواني و مردانگي با آن

رزم توضايحاتي ارایاه    و بس  اين مطلب، تزم است به مفهوم شبيخون و آداب اين نوع

 گردد:

شبيخون به معنای تهاجم شبانه و غافلگيرانه به نيروی دشمن است  ايان تااختن باا    

گيرد  زماان ايان   خبری دشمن و به طور ناگهاني صورت مياستفاده از تاريكي شب، بي

 حمله معموت  پاسي از شب گذشته يا سحرگاه است که افراد مقاب  در خواب باشند:

 زدل بااايم بيااارون کنااايمکناااون ماااا 
 

  سااحرگه باار ايشااان شاابيخون کناايم   
 

 (114:  8)ج 

شبيخون باه شاب باياد بارد،     » آمده است که:  "آداب الحرب و الشّجاعه "در کتاب

 ( 615: 1101وقت نيمه شب سحرگاه )فخر مدبر، 

  چو شب تيره شاد تاور باا صاد هازار     
 

  بيامااااااد کمربسااااااتة کااااااارزار   
 

  و ساااااخته 1شاااابيخون سااااگاليده 
 

  6بپيوسااااته تياااار و کمااااان آختااااه  
 

 (161:  1)ج

در آداب رزم، هم شبيخون زدن اصاول و قواعادی دارد و هام بارای مقابلاه باا آن،       

ای های خاصي بيان شده است  اگار ايان تهااجم در زماان دقياق و حسااب شاده       شيوه

های تزم انجام نشود، طالية ساپاه باه درساتي    صورت نگيرد، شناسايي منطقه و تجسّس

                                                           

 انديشيده -1

 آماده و بيرون كشيده -2
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آزموده و کارديده نباشند، ناه تنهاا   م  نكنند و افراد عم  کننده در اين نوع نبرد، جنگع

در پاي خواهاد    اهاا ر نآاين شبيخون موفّقيتي به دنبال ندارد که شكست و نابودی کلّي 

داشت  بنابراين فرمانده سپاه حمله کننده، قب  از تهااجم، هماه تادابير تزم را باه عما       

کناد تاا مخفياناه    ای را گسي  ميال  افراسياب قب  از شبيخون، فرستادهآورده است  مثمي

 برود و از سپاه ايران کسب خبر نمايد:

  باادو گفاات چااون تيااره گااردد سااپهر 
 

  باارو هاايچ منمااای چهاار  ۲تااو ز اياادر 
 

  نگه کن که چناد اسات ز اياران ساپاه    
 

  ز گااردان کااه دارد درفااش و کاااله؟   
 

  ماز اياادر باار ايشااان شاابيخون کنااي   
 

  همااه کااوه در جنااگ، هااامون کناايم   
 

 (10: 0)ج  

 گويد:يا در مورد جنگجويان آماده و کارآزموده برای شبيخون مي

  باااه ايرانياااان بااار، شااابيخون کناااي 
 

  زمين را باه خاون، رود جيحاون کناي     
 

  بباااار ده هاااازار آزمااااوده سااااوار  
 

  کمااار بساااته بااار کيناااه و کاااارزار   
 

 (110:  8)ج 

  خاساااتندبااار ايااان برنهادناااد و بر  
 

  ز بهااااار شااااابيخون بياراساااااتند   
 

  ز لشااكر گاازين کاارد پنجااه هاازار    
 

  دياااده ماااردان خنجرگاااذار  جهاااان 
 

 (114: 8)ج 

گوياد  داناد و ماي  شاهنامه، زيرکي و کياست و هوشاياری را تزماة ساپاهيگری ماي    

فرماندهان و سپاهيان بايد همواره آماده باشند و دسات دشامن را از پايش بخوانناد  در     

                                                           

 اينجا -1
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کناد،  نبردهای ايران وتوران، وقتي دشمن در جنگ روزانه موفّقيتي کساب نماي   يكي از

 ها دست به حملة شبانه بزنند:دهند که آنايرانيان احتمال مي

  چنين گفت باا طاوس کاامروز جناگ    
 

  1ناااه بااار آرزو کااارد پاااور پشااانگ  
 

  گمااانم کااه امشااب شاابيخون کنااد    
 

  ز دل درد ديرينااااه بياااارون کنااااد   
 

 (161:  8)ج 

اناد   کارده های گوناگوني استفاده ماي رانيان برای مقابله با شبيخون دشمن، از شيوهاي

هايي را در نقاط مرتفعاي  است که ديدبانها، همواره اين بوده ترين روشيكي از معمول

 اند که مراقب دشمن باشد و حرکات او را گزارش دهد:گماشتهمي

  چاااو آغاااازی از جناااگ پااارداختن  
 

  ر او تاااااختنبُااااود خااااواب را باااا 
 

  همان چون سارآری باه ساوی نشايب    
 

  ز ناخفتگاااان بااار تاااو آياااد نهياااب  
 

  يكاااي ديااادبان بااار سااار کاااوه دار 
 

  انااادوه دارساااپه را ز دشااامن باااي   
 

  زمااينکااه آيااد ز تااوران  6ور اياادون
 

  شااابي ناگهاااان تااااختن گااار کماااين 
 

  تااو بايااد کااه پيكااار مااردان کنااي     
 

  بااه جنااگ اناادر، آهنااگ گیااردان کنااي 
 

 (151: 8 )ج

شيو  ديگر اين بوده است که بعد از آگاهي از نقشة دشمن برای شابيخون، در راه او  

 اند:انداختهو دشمن را به دام مي کردهکمين مي

  از ايشااان شاابيخون و از مااا کمااين   
 

  کشاايديم و جساااتيم هرگوناااه کاااين  
 

  شاانيدم کااه ساااز شاابيخون گرفاات   
 

  ز بيچاااارگي بناااد افساااون گرفااات  
 

                                                           

 افراسياب -2

 چنين، همچنيناين-1
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  تم از پااسِ پشاات اوی کمااين ساااخ 
 

  نماناادم بااه جااز باااد در مشاات اوی   
 

 (161: 1)ج 

هاا را  کندناد و آن گاهي هم برای مقابله باا شابيخون دشامن، در راه او خنادق ماي     

 کردند:گير ميزمين

  کاارد 1بااه گاارد سااپه باار يكااي کنااده 
 

  طالياااه باااه ساااو پراکناااده کااارد    
 

  شااب آمااد بااه کنااده درافكنااد آب    
 

  وی افراساايابباادان سااو کااه بُااد ر   
 

 (161: 8)ج 

افتاد و ساپاه کماين کنناده بار     ها ميخبر در اين خندق کرد، بيو وقتي دشمن حمله مي

 بردند  ها يورش ميآن

  باااه کناااده درافتااااد چنااادی ساااوار 
 

  بپيچيااااد ديگاااار ساااار از کااااارزار 
 

  ز يااک دساات رسااتم برآمااد ز دشاات
 

  ز گاارد سااواران هااوا تيااره گشاات     
 

 (111: 8)ج 

م برای منصرف کردن دشمن از شبيخون، در جاهای مختلف قرارگاه، آتاش  گاهي ه

 ها بيدارند و دست به حمله نزند:اند تا دشمن بداند که آنکردهروشن مي

  مباشاااايد ايماااان باااار آن رزمگاااااه
 

  کااه خساارو شاابيخون کنااد بااا سااپاه   
 

  چااو پاسااخ شاانيد آن فرسااتاده ماارد  
 

  سااوی لشااكر پهلااوان شااد چااو گاارد  
 

  آتاااش برافروختناااد  هماااه لشاااكر 
 

  باه هار جاای شامعي هماي سااوختند      
 

 (01: 1)ج  

ای عما   گاهي هم که سپاه آمادگي مقابله با شبيخون دشمن را داشته است، به گوناه 

برند؛ يعني خاود را  ها در خواب و استراحت به سر مينموده که دشمن گمان کند آنمي

                                                           

 خندق -2
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د و با ساكوت و آراماش تماام، ساپاه     انکردهها را خاموش مياند، آتشزدهبه خواب مي

رسيده اسات، ناگهاان بار سار     اند و هنگامي که دشمن ميانداختهحريف را به اشتباه مي

 اند:ريختهها ميآن

  چنااين گفاات کااوتش مسااوزيد کااس 
 

  نباياااد کاااه آياااد خاااروش جااارس  
 

 (161: 8)ج  

قبا  از  هاای کيخسارو باا افراساياب رخ داد  افراساياب      اين واقعه در يكي از جنگ

فرستد تا ببيند اوضاع و احوال بارای  شبيخون، جاسوساني را به مح  استقرار ايرانيان مي

آيناد، ناه   حمله آماده است يا نه؟ وقتي گروه تجسّس به نزديكي اردوگاه سپاه ايران ماي 

 بينند و نه سر و صدا و فرد بيداری:نگهبان و مراقبي مي

  باااه جاااايي غزاااوِ پاسااابانان ندياااد  
 

  ي جهااان ساار بااه ساار آرمياادتااو گفتاا 
 

  طالياااه ناااه و آتاااش و بااااد ناااه    
 

  ز تااوران کسااي را بااه دل ياااد نااه     
 

  چااو آن ديااد برگشاات و آمااد دوان   
 

  کز ايشاان کساي نيسات روشان روان     
 

  اناادهمااه خفتگااان ساار بااه ساار ماارده
 

  اناادوگرنااه همااه روز مااي خااورده    
 

  بااه جااايي طاليااه پدياادار نيسااات    
 

  ر نيسااتکااس آن خفتگااان را نگهاادا  
 

 (114: 8)ج 

زناد و تهااجم او هماان و باه دام ايرانياان      افراسياب با شنيدن اين خبر، شبيخون مي

 افتادن همان 

 سند بودن شبيخون در نزد ایرانيانناپ

آوران ايراناي از تهااجم ناگهااني و    گونه که در آغاز اين مبحاث اشااره شاد، رزم    همان

ناين جنگاي را بار اسااس رسام جاوانمردی       کردناد و چ خبرانه به دشمن پرهيز ماي بي
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گويد: پهلوان واقعي آن کسي که از زبان فريبرز، فرمانده دلير ايراني ميدانستند  چناننمي

است که سختي و بالی نبرد را به جان بخرد و به جای شبيخون، قدرت جنگاوری خود 

  را به نمايش بگذارد:

  کسااي کااو بااال جساات گیاارد آن بُااود 
 

  دار ماااردان بُاااودشااابيخون ناااه کااار 
 

  شااااابيخون نساااااازند گنااااادآوران
 

  کسااي کااو گرايااد بااه گاارز گااران     
 

 (11: 0)ج 

ای از اهميت اين نكته در شاهنامة فردوسي به حدّی است که حتي اگر حملاة شابانه  

خبر و ناگهااني نباوده و فرصات آماادگي و     گرفت، بيناحية پهلوانان ايراني صورت مي

 ده است کردفاع را از آنان سلب نمي

 در داسااتان بيااژن و منيااژه، افراسااياب تااوراني، بيااژن را در چاااهي عميااق زنااداني  

کند  بعد از باخبر شدن کيخسرو، رساتم باه هماراه هفات پهلاوان ايراناي در جاماة        مي

روند و بعد از يافتن چاه بيژن، سانگ بزرگاي را کاه هفات     بازرگانان به توران زمين مي

 العاد  خويش:آن نبودند، رستم با آن قدرت خارقجا کردن پهلوان قادر به جابه

  ز يااازدان زورآفااارين زور خواسااات 
 

  بزد دست و آن سنگ برداشت راسات  
 

  بيناااداخت در بيشاااة شاااهر چاااين  
 

  بلرزياااد از آن سااانگ روی زماااين   
 

 (11: 8)ج 

گيرند شبانه به بارگاه و اردوگاه افراسياب يورش ببرناد   و بعد از نجات بيژن تصميم مي

 گويد:تم ميرس

  کااه مااا امشااب از کااين افراسااياب    
 

  نيااابيم آرام و نااه خااورد و خااواب    
 

  يكااي کااار سااازم کنااون باار درش    
 

  کااه فااردا بخناادد باار او کشااورش     
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سپس رستم به همرام آن هفت ي  نامدار ايراني، بار اياوان افراساياب تاوراني شابيخون      

 زند:مي

  هااا فكندنااد باار پاايش زياان    عنااان
 

  هماااه تيااا  کاااينکشااايدند گاااردان  
 

  بشاااد تاااا باااه درگااااه افراساااياب   
 

  بااه هنگااام آسااايش و گاااه  خااواب    
 

 (10و  11: 8)ج 

پاردازد، ايان   سرای توس در اين قسمت باه آن ماي  نكتة ظريف و زيبايي که حماسه

 رساد، ابتادا خاروش و فريااد بار     است که وقتي رستم به ايوان و بارگاه افراساياب ماي  

 خواند:کند و او را به مبارزه ميانش را بيدار ميآورد و افراسياب و يارمي

  ز دهلياااااااز در، رساااااااتم آواز داد
 

  که خواب تو خوش باد و گردانت شاد 
 

  و بيااژن بااه چاااه 1بخفتااي تااو باار گاااه
 

  دياادی ز آهاان بااه راه   6مگاار باااره  
 

  ماااانم رسااااتم زابلااااي پااااور زال  
 

  نه هنگام خاواب اسات و آرام و هاال    
 

 و بعد:

  ناااه جساااتن شاااتابگرفتناااد بااار کي
 

  از آن خاناااه بگريخااات افراساااياب   
 

  بااه کاااخ اندرآمااد خداونااد رخااش   
 

  همااه فاارش و ديبااای او کاارد بخااش  
 

 آرايد:افراسياب بعد از اين واقعه در مقاب  اين چند دلير ايراني، سپاهي عیيم مي

  جااایکشاايدند لشااكر باار آن پهاان   
 

  ز هاار سااو ببسااتند زآهاان، ساارای     
 

  رزمگااااه بياراسااات رساااتم يكاااي  
 

  کااه از گاارد اساابان جهااان شااد سااياه  
 

                                                           

 تخت -1

 ديوار و حصار قلعه-2
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اين هشت پهلوان ايراني در مقاب  يک دشت سوار توراني، رستاخيزی برپا کردند که 

 مانزد:ای با خواندن و شنيدن آن، انگشت در دهان ميهر خواننده

  ز جوشاااان يكااااي بااااار  آهنااااين 
 

  کشااايدند گاااردان باااه روی زماااين   
 

  کاااوه 1بجوشااايد دشااات و بتوفياااد 
 

  ز باناااگ ساااواران هااار دو گاااروه   
 

  درفشااان بااه گاارد اناادرون تياا  تيااز  
 

  تااو گفتاااي برآمااد هماااي رساااتخيز   
 

  همااي گاارز باريااد همچااون تگاارگ  
 

  1و تزارگ  6ازبَر جوشن و تير و بر خاود  
 

  0وزان رساااتمي اژدهاااافش درفاااش 
 

  شااده روی خورشاايد تابااان باانفش    
 

 (10-11: صص 8)ج 

 گردد  مي سرافرازی به ايران بازو سرانجام رستم با پيروزی و 

ها در شااهنامه، از  گونه تهاجمگيرد  اينشبيخون همواره از ناحية دشمن صورت مي

سوی تورانيان و از جمله خود افراسياب است و در چند مورد هام، فرمانادهان او مثا     

ند و يا تژاو کبوده که شابيخونش  زنستيهن که با دستور پيران ويسه به اين کار دست مي

زند کاه نتيجاة   ماند  در يک مورد هم سپاه تور بر سپاه منوچهر شبيخون مي فرجام مي نا

 آن، کشته شدن تور و بريده شدن سر او بوده است 

هاا ماوفقيتي کساب     توان گفت دشمن در هيچ يک از ايان شابيخون  در مجموع مي

ماند  دلي  آن هام روشان اسات     موارد ناکام ميکند و با هوشياری ايرانيان در همة نمي

آوران ايراني، هم از کياست و زيرکي باتيي برخوردارند، هم همواره آماادگي کاافي   رزم

                                                           

 خروشيدن و به جنبش درآمدن-1

 خود، كاله جنگیكاله-2

 خودفرق سر، كاله-3

 بيرق اژدهاپيکر -4
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کنند و هم در فنون و تدابير رزمي و نیامي مهارت کاما  دارناد؛   را برای خود حفظ مي

هاار مايا  اطاراف    به طوری که گاهي طاليه و نيروهای اطالعات عمليات خود را تاا چ 

 کنند سپاه، گسي  مي

  هميشاااه باااه پااايش ساااپه دار پيااا  
 

  طالياااه پراکناااده بااار چاااار ميااا     
 

 (111: 1)ج 

ها را باه فرمانادهي زيااد بان     امام علي)ع( در دستورالعملي به لشكريان خود که آن

فرماياد:  نضر حارثي و شريح بن هاني، به سوی شام و سپاه معاويه اعزام کرده بودند، مي

وَاجعَلوا لزكم رُقزباءَ في صَياصي الجبالِ و مَناک بِ الهِضاب، ل ئلّا يَأتيَكیم العَادُو  م ان مَكاانِ    »

(: 016: 11مَخافه ازو ازمنٍ  وَاعلموا ازنَّ مُقدّمهَ القومِ عُيونیهُم وَ عُيونز المقدّمَهَ طزالیعَهُم)ناماة  

ترسيد ياا  اريد، مبادا دشمن از جايي که ميهايي بگمبانها ديدهها و فراز تپّهدر باتی قلّه

از سويي که بيم نداريد، ناگهان بر شما يورش آورد  بدانيد که پيشاهنگان ساپاه، ديادبان   

 « دار سپاهندلشكريانند و ديدبانان، طاليه

های داستان، به نیاميان توصيه فردوسي، اين شاعر علوی هم بارها از زبان شخصيت

خاورده و فاراری هام    من غاف  نشوند؛ حتي از دشامن شكسات  کند که هرگز از دشمي

 ايمن نباشند:

  چو تاو پشات دشامن ببيناي باه چياز      
 

  مپاارداز و مگااذر هاام از جااای نيااز    
 

  نبايااد کاااه ايمااان شاااويد از کماااين 
 

  سااپه باشااد اناادر در و دشاات کااين    
 

 (111: 1)ج 

 کنند: ميدستي نسپاهيان ايران نه تنها آغازگر جنگ نيستند و در نبرد، پيش

  بااه ساااتر گفتااي کااه سسااتي مكاان  
 

  دسااتي مكاان همااان تياازی و پاايش   
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 (111: 1)ج 

شمارند  تنها در يک ماورد،  آتيند و آن را زشت ميکه هرگز دست به شبيخون هم نمي

گيرند؛ توس با سپاهي اندک از ايرانيان در آن هم از روی ناچاری تصميم به شبيخون مي

هيان انبوه دشامن کاه پهلواناان قدرتمنادی چاون کااموس       سرزمين توران در حلقة سپا

برناد   شاوند و هايچ کااری از پايش نماي     کشاني هم به کمكشان آمده است، گرفتار مي

شوند و در ايران نياز  اميد از زندگاني خويش، از درد اين که همگي کشته مي سرانجام نا

 کنند:کسي ديگر از آنان يادی نخواهد کرد، مويه مي

  کاارده يكااي انجماان  بااه هاار جااای 
 

  هماااه موياااه کردناااد بااار خويشاااتن 
 

  کاااه زار ايااان دلياااران خسااارونژاد  
 

  کااز ايشااان بااه ايااران نگيرنااد ياااد     
 

  هااا کنااون کااام شاايران بُااود    کفاان
 

  زماااين پااار ز خاااون دلياااران باااود  
 

 (111: 0)ج  

 ها باقي نمانده است:ای جز يک کار برای آندر چنين موقعيتي، هيچ چاره

  کااار اياادر يكااي اساات کنااون چااار  
 

  اگرچااه سااليح و سااپاه اناادکي اساات   
 

  بساااازيم و امشاااب شااابيخون کنااايم
 

  زماين را ز ايشااان چاو جيحااون کناايم   
 

 (116: 0)ج  

کاه   -آور است که حتاي در چناين شارايطي   هنرنمايي فردوسي در اينجا چه اعجاب

ميم نيز منصارف  کند که از همين تصکاری مي -شبيخون زدن سرزنشي را به دنبال ندارد

شوند و ايرانيان جوانمرد و آزادمنش، حتي برای يک بار هم چهر  نبردشان به اين شيو  

بخش آنان در چنين فضايي، چيازی نيسات جاز خبار آمادن      جنگي آلوده نگردد  نجات
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رستم دتور و قهرمان به مدد سپاه اياران  اينجاسات کاه تاوس در جناگ، درناگ و از       

 کند:شبيخون صزف نیر مي

  سااااپهبد بخنديااااد بااااا مهتااااران  
 

  1کااااه ای نامااااداران و کیناااادآوران  
 

  چااو يااار آمااد اکنااون نسااازيم جنااگ 
 

  گهااي بااا شااتابيم و گااه ت درنااگ     
 

  6باااه نياااروی يااازدان، گزاااو پيلاااتن  
 

  باااه يااااری بياياااد بااادين انجمااان   
 

 (116: 0)ج  

 گيری نتيجهبحث و 

ايراني باا دشامنان، در شااهنامة     های سپاهيانها و مقابلهفردوسي، الگوهايي را در جنگ

ای هاای آموزناده  تواند برای هميشه در طول تاريخ، درسخود ترسيم کرده است که مي

آموزد که سعي کنناد هماواره   خواه باشد  شاهنامه به نیاميان ميهای فضيلتبرای انسان

اشاته  طلبي ندهوشيار و آماده و در کمال قدرت رزمي خود به سر ببرند؛ امّا خوی جنگ

آموزد که حتي در مقاب  دشمن سارکش،  دستي نكنند  به آنان ميباشند و در نبردها پيش

جوانمردانه بجنگند و از آيين فتوّت و مردانگي دور نشوند  به هماين جهات اسات کاه     

دانند و نبارد روياارو باا دشامن را بار حملاة       سپاهيان ايراني، شبيخون را پسنديده نمي

 دهند ناگهاني ترجيح مي

 

 

 

                                                           

 دليران-1

 هيکل، رستمپهلوان قوی-1
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