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در روان  شاهنامهشناسي جنگ

 ∗∗آزاده كرمي∗خيراله محمودي

و پرورش دانشگاه شيراز  آموزش

 چكيده

و عوامل موثر بر آن و بـه تبـع،،جنگ از موضوعات اصلي يك اثر حماسي است

ي توس را نيز به خود اختصـاصي حكيم فرزانه اين موضوع بخش اعظم حماسه

ترين عوامل تاثيرگزار بـر جريـان از آن جايي كه نيروي انساني از مهم. داده است

و سربازان شيوه جنگ است، تـرين نقـش را در تعيـين اساسي،ي رفتار فرماندهان

و پيشجر و شناسايي ترين عامـل بيني رفتار اين افراد مهم يان جنگ بر عهده دارد

و پيش ها، شناخت روحيات انسان.در هدايت جريان جنگ است بيني تحليل رفتار

و با آگاهي از اين علـم ها كه از موضوعات علم روان رفتار بعدي آن شناسي است

درآورد يكـي از خـاص زيـر نظـر توان رفتار افراد را براي رسيدن به هـدفي مي

و پژوهش در  و،به عبارت ديگـر؛است شاهنامهموضوعات قابل بررسي بررسـي

در تحليل روان شـناختي ايـن مـا را بـه دانـش روان شاهنامهشناسي افراد نظامي

مي فرزانه ي هاي واقعي يا پـرورده نشان اين ادعا شخصيت.شودي سترگ رهنمون

و انديشه و اسـت كـه مـيي حكيم توس ذهن تواننـد بـا بـه كـارگيري اصـول

و مدبرانـه به شيوه،شناختي هاي روان تكنيك هـم رفتـار نيروهـاي،اي هوشمندانه

و هم با تخريب روحيه ي افراد دشـمن، مقـدمات خودي را تحت كنترل درآورند

و تحليـل ايـن هدف پـژوهش حاضـر،. ها را فراهم سازند شكست آن شناسـايي

و تكنيك آني نحوه ها در ها به وسيله به كارگيري ي شـاهنامهي نيروهـاي جنگـي

.فردوسي است

، فردوسي شاهنامهشناسي، جنگ، روان: هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( mahmoudi_kh27@yahoo.com دانشيار زبان
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 مقدمه.1

ها بازماندگان تاريخ تمدن بشري هستند كه سينه بـه سـينه از گذشـتگان بـه مـا اسطوره
و در معني رسيده و روايت كارهاي سترگ يا وصف اشخاصـي اسـت« خاص،اند شرح

و يا واقعي بودنشان مورد تصديق است كه واقعا وجود داشته راآن،اما تخيل مردم؛اند ها
و سنت دراز نفسي بدان و كژمژ كرده و برگ بسيار داده است دگرگون  اليـاده،(.»ها شاخ

1368 :18(
با انعطاف وره،ترين ويژگي اسط كه بزرگ با توجه به اين و قابليت انطباق آن پذيري
بـرون، هاي اصلي واقعه را شناسايي كند پژوهشگر بايد بتواند مايه«،شرايط جديد است

اگـر سـاخت را در يـك واقعـه مثـل،بـه عبـارتي؛و درون واقعه را از هم تمييـز دهـد 
و قـرار آدمـي،بندي انسان تلقي كنيم استخوان آن ساخت آن چيزي است كـه قـوام بـه

بي واال توده؛است مي اي گوشت )1382:32 مهاجراني،(».ريزد شكل بر هم
هاي بشري همـراه هاي اجتماعي است كه در طول تمام تمدنجنگ از جمله پديده

بيها بودهو همزاد زندگي انسان و تـرين عامـل شك نيروي انساني به عنوان اصلياست
خومؤثر در تمام جنگ ،نيـروي انسـاني در جنـگ.يش پرداخته اسـت ها به ايفاي نقش

و جريـان جنـگ رنـد عبارت است از تمام افرادي كه در جنگ حضـور دا ،و بـر رونـد
و كليه؛تأثيرگذار هستند اعـم از نيروهـاي،افراد لشـكريي بنابراين تعريف، فرماندهان

و  ميي در اين دايره... امنيت اطالعات، نيروهاي پشتيباني . گيرندتعريف قرار
اصلي جنگ، نقش بسيار مؤثري در تعيين سرنوشـتي به عنوان گرداننده فرمانده،

دهـد كـه چـه بسـيار هاي پيشين نشان مـي هاي ملتجنگي مطالعه جريان جنگ دارد؛
و مدبرانـه؛هايي كـه محكـوم بـه شكسـت بـوده اسـت جنگ ي امـا رفتـار هوشـمندانه

و چـه بسـيار اي خـويش رقـم جنـگ را بـه نفـع نيروهـي فرماندهان، نتيجه زده اسـت
امـا بـر اثـر؛هايي كه تمام امكانات الزم براي موفقيت در اختيار آنان بـوده اسـت ارتش

. اندشكستي غيرقابل جبران را متحمل شده،نااليقي فرماندهان
ميچه فرماندهان جنگي را در دست آن رساند، شـناخت يابي به اهداف جنگ ياري

بهانسان و توجه مي. هاستآني روحيه ها تواند هم رفتـار فرمانده با استفاده از اين علم،
و با كنش تمـام خـويش،ي شناسـانه هـاي روان نيروهاي خويش را تحت كنترل درآورد

ب توان آن و هم جبهـه دشـمن را بـا تسـلطه ها را در جهت پيروزي در جنگ كار گيرد
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كي شناسانهروان ،هاي بنيـادي روح افـراد دشـمنو با ويران كردن پايهندخويش مختل
.آنان بزندي ناپذير در جبههدست به تخريبي جبران

ــاهنامه ــگ در آن از اصــليي ش ــر حماســي اســت، جن ــك اث ــرين فردوســي ي ت
و پنـاه ايـن انسـان  و يـزدان پشـت و انسان در آن خداونـد قـدرت اسـت كردارهاست

و شـرافت ترين درسي بزرگ ربردارندهد شاهنامههاي جنگ«. قدرتمند است هاي عزت
و بهشت است؛ نام نيك، سربلندي، و بيـداد، دفـاع از نـاموس جويي، نفي نمـودن بـدي

و وطن، مرگ با عزت در برابر زنـدگي  ».انـد شـاهنامه هـاي عنـاوين درس، ...بـا خفـت
پيـروزي، بـه يـابي بـه، براي دسـت شاهنامههاي فرماندهان جنگ)17: 1387،موسوي(

و كنش و بررسـي علم روان نظراند كه از هايي دست يازيدهرفتارها شناسي قابـل بحـث
من. در جمله معروف گزنفون نشان داده شده است،ترين اشاره به روحيهروشن«. است

و قدرت، باعث پيروزي در جنـگ نمـي مطمئنم كه شما مي ؛شـود دانيد كه تعداد نفرات
تر به ميدان نبرد وارد شود، معمـوالً دشـمنانش نيروي روحي قويبلكه هر ارتشي كه با

)4: 1369ريچاردسون،(».قادر نخواهند بود كه در مقابل آن ايستادگي كنند
ي دهنـده، نشـان شاهنامههاي فرماندهان در جنگي شناسانهبررسي رفتارهاي روان

.طوس، بر علوم نظامي استي برانگيز حكيم فرزانه تسلط ستايش
آن« و رهنمون ساختن ها بـه فرماندهي نظامي عبارت است از فن تأثير روي مردان

و همكـاري آنـان را  و وفـاداري و اعتمـاد سوي هدفي مشخص، با روشي كـه اطاعـت
و تحقق يافتن هـدف، الزمي تضمين كند؛ همه اين موارد براي كسب پيروزي در جنگ

يابي بـه ايـن براي دست شاهنامههاي فرماندهان جنگ)86-85: 1375 رضوان،(».است
آن ادامهاند كه در اي پرداختهشناسانههاي روانبه انجام رفتار،هدف مي به .كنيمها اشاره

 تحقيقي پيشينه.2

و انديشمندان اهل قلم وي، دربارهبزرگان و كتب ارزشمندي شاهنامهفردوسي ، مقاالت
دري روان اما درباره؛اند تحرير درآوردهي به رشته فردوسـيي شـاهنامه شناسـي جنـگ

در تنها منبع اختصاصي بـا عنـوان روان. تقريباً اثر كاملي در دست نيست شناسـي جنـگ
و شـغاد پرداختـه كه به جنگ رسـ راد است فردوسي از آقاي هادي ظهيريي شاهنامه تم

: مـوارد اشـاره كـرد تـوان بـه ايـن، مـي تحقيقات نزديك به اين موضوع از جمله. است
درب« و اسـفنديار تقابـل لـويي بـر اسـاس نظريـه شـاهنامه ررسي ساختار تقابل رستم
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و(» استروس و آنارشـي ارتبـ«؛)1385،محمـدزاده حسـيني نقـد دو وجهـي،اط جنـگ
و فـاطمي(» شاهنامهآنارشي سلسله مراتب بر مبناي  در«و) 1388،نـژاد قوام نـواي رزم

)1387زاده،سنح، صادقيان(»شاهنامه

 استفاده از عامل انگيزش.2

برانگيختن افراد لشكري براي دست يازيدن به رفتارهايي كه اهداف جنگ را بـه سـوي
عوامـل انگيزشـي كـه. پذير اسـت كند، از طريق عامل انگيزش امكانپيروزي هدايت مي

د يا از ارتكاب رفتارهـاي نـامطلوب هندانسان را به سوي رفتارهاي خواسته شده سوق
بهنبازدار مي2 د، : شونددسته تقسيم

 عوامل انگيزش بيروني.2.1

و تنبيـه كننـده، تقويـت هـا سه مفهوم مشـوق انگيزش بيروني،ي مطالعه را در بـر هـا هـا
:گيرد مي

ها مشوق.2.1.1

بـه يـك زنجيـره موضوعي محيطي است كه فرد را براي پرداختن يا نپـرداختن،مشوق«
چـه از طريـقآن،تـر بـه عبـارت سـاده)107: 1380 ريو،(».كندرفتار، جذب يا دفع مي

مي) پاداش يا تنبيه(محيط  شود كه انسان به سـوي رفتارهـاي خاصـي سـوق داده باعث
ها مشوق. ها هستندهاي ديگري باز داشته شود، همان مشوقشود يا از پرداختن به كنش

.هدايتگر رفتارها هستند،و در واقع گيرندميقبل از بروز رفتارها مورد استفاده قرار
مي شاهنامهلفظ فرمانده شامل شاهان( شاهنامههاي فرماندهان جنگ ؛ زيـرا شودنيز

را،انـد حضـور نداشـته اند، چـه مستقيم در جنگ حضور داشتهچه آنان جريـان جنـگ
هاي افراد لشكر خـويش را اند رفتارتوانسته ها،استفاده از انگيزشبا .) اندكردههدايت مي

و ها را بـه دو گـروه مشـوق جا ما مشوق در اين. تحت كنترل درآورند هـاي برانگيزنـده
ميمشوق و هاي برانگيزنده همـان پـاداش مشوق. كنيمهاي بازدارنده، تقسيم هـا هسـتند
ميمشوق :شوندهاي بازدارنده، شامل انواع تنبيه

براستفاده از مشوق.2.1.1.1  يزنده انگهاي

فرمـانروايي بـري وعـده دادن هاي برانگيزنده به صورت مشوق،فردوسيي شاهنامهدر
و بخش مي... هايي از كشور، انتخاب فرد تالشگر به عنوان داماد شاه .كند نمود پيدا
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 داماديي وعده)الف

كه كسي بتواند كين كشته شدن زريـر را از صورتيگشتاسب به لشكريانش وعده داد در
:د، او را به دامادي خويش بپذيردسپاه توران بستان

 ســت شــيرا بــه لشــكر بگفتــا كــدام
 كه پـيش افكنـد بـاره بـر كـين اوي
ــان ــداي جهـ ــدر خـ ــذيرفتم انـ  پـ
ــاي ــيش پ ــد پ ــه نه ــز ميان ــه هرك  ك

ــر ــرخ زري ــين ف ــازآورد ك ــه ب ك
كـــه بـــازآورد بـــاره وزيـــن اوي

ــذيرفتن ــان پــ و مهــ ــتان راســ
ــاي ــرم را هم ــم دخت ــر او را ده م

)108-6:107ج،1385 فردوسي،(

شناسـي تحليـل شخصـيت كـه از ديـدگاه روان،شـاهنامه هاي اين بخش از جنگ
آن نظريه و بررسي است،پرداز مشهور .كارل كوستاو يونگ است، نيز قابل بحث

و الگـو صورت ها، آگاه جمعي انسان در ناخود از نظر يونگ، هـاي كهـن هاي مثالي
و مشتركي وجود دارد كه شكل و نماد گيري نشانه ثابت و ها هاي بسـياري را در اسـاطير

و هنري موجب شده و آثار ادبي .الگوها است؛ زن يكي از اين كهناست مذاهب
مي يونگ شخصيت را واحد ازي متشكل از سيستم رواني داند كه با وجود جدايي

از نظر وي، مـن يـا خودآگـاه، ناخودآگـاه فـردي،. متقابلي نسبت به هم دارند تأثير هم،
و سايه، آنيما، پرسونا، ناخودآگاه جمعي، هـاي ايـن سيسـتم را تشـكيل بخـش آنيموس

مي؛دهند مي و پرسونا را در خودآگاه فرد جاي .دهد وي سايه را جزو ناخودآگاه
بلكـه شـود؛ي هر فرد نمي اي آزمودهه ناخودآگاه فقط مربوط به تجربه،از نظر وي

مي هاي ژرف اليه ي افـراد بشـر مشـترك شود كه بـين همـه تري از روان انسان را شامل
و رؤياي عميق مـي الگو ها را شكل آشكار كهن وي نماد.است و معتقـد هاي پنهان دانـد

و ادبي است، آفرينش آن زمينه،هاي هنري و تجلي وي بـه ها هستند؛ همچنيني بازيابي
و ها دربردارنده اين نتيجه دست يافت كه ناخودآگاه جمعي انسان ي مفاهيم بسـيار مهـم

و اسطوره مشتركي است كه در صورت عدم هوشياري، ظهـوري بـه مرحلـه،در خواب
و با رؤيا الگو ها بيانگر كهن آيد؛ بنابراين اسطوره درمي هاي انسـان ارتبـاط پيـدا ها هستند

از.كنند مي هـاي روانـي تجسـم تمـام گـرايش،)عنصر مادينه(ها آنيما الگو اين كهنيكي
و مثبـت داشـته تواند جنبه زنانه در روح مرد است كه مي و منفي يـا سـازنده ي مخرب

ــا بــه همــين دليــل اســت كــه تمــام نمــاد باشــد؛ و ب هــاي زنانــه در دو نقــش متضــاد
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رد پـاي ايـن كهـن.الً متعـارض در اسـطوره ظـاهر شـده اسـت هاي كـام كاري خويش
زن(الگو در)آنيمـاي بـه عنـوان نيرويـي پـيش برنـده در جهـت رسـيدن بـه پيـروزي

مي شاهنامههاي هاي مختلفي از جنگ داستان .شود ديده
و جنگـاوري زريـر، مـانع در داستان نبرد ايرانيـان بـا ارجاسـب تـوراني، دالوري

ا رويارويي نيرو را،ين موضوعهاي توراني با اين پهلوان ايراني است؛ ارجاسب اهريمني
مي به چاره ي دامادي دارد؛ ارجاسب مردان نامجوي سپاه خود را با دادن وعده انديشي وا

آن خويش مي و :انگيزد ها را به مبارزه با زرير برمي فريبد
و بگريزَنَدــبگرداندــــهرآن كز ميان باره انگيزَنَ دش پشت

...سپارم بدو لشكر خويش رامن او را دهم دختر خويش را
و پير گرگرگــبيامد پس آن بيدرفش ست و جادو و بد پليد

ج1384كزازي،( ،6:68-69(
و مـرگ در اين ماجرا،« عنصر زنانه حتي بدون حضور يك زن با نقش فريبنـدگي

مي ظاهر مي و موجب مرگ زرير ،)1387( موسوي،كاظم، اشـرف خسـروي(».شود شود
و راز خواهران همراه در شاهنامه« )3ي شماره،6ي پژوهش زنان، دوره»آنيما

 وعده فرمانروايي)ب

:افراسياب به پيلسم چنين وعده داد

اگـــر پيلـــتن را بـــه چنـــگ آوري
به توران نباشد چو تو كس بـه جـاه
ــدر آري ســرم ــه گــردان ســپهر ان ب

ت و توران دو بهـر آن سـتواز ايران

ــايد از ــه برآســـــ داوري زمانـــــ
و كـاله و بـه تيـغ و به مهر به تخت
و افســـرم ســـپارم بـــه تـــو دختـــر

ت و شهر آن و گنج سـتوهمه گوهر
)2:395ج،1368،فردوسي(

و اسـتفاده از مشـوق برانگيزنـده، مربـوط بـه جنـگي بهترين نمونه ايجاد انگيزه
سر تـژاو،كيخسرو براي بدست آوردن سرپالشان، تاج تژاو. كيخسرو با افراسياب است

و بيژن پذيرفتند با گرفتنوو گشودن مانع راه كاسه رود، جوايزي را تعيين كرد كه گيو
و جوايزي كه كيخسرو تعيين كرده بود،خواست ،1385فردوسـي،.(ي را برآوردنـد هـاي

)22-4:19ج
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كه بررسي همين مورد كافي است كه نظر پروفسور آرتوركريستنسن را مبني بر اين
و شناخت كـافي داشـته باشـد، فرمانده بايد نسبت به افراد زيردست خود معرفت كامل

)1379:93 كريستنسن،(.تصديق كنيم

 بازدارندهاستفاده از عوامل.2.1.1.2

گاهي استفاده از عوامل بازدارنده به منظور بازداشتن افراد از ارتكاب رفتارهاي مخـالف
و قانون جنگ انجام مي وي بارزترين نمونه. گرفتبا صالح اين عوامل، تهديد سربازان

. فرماندهان جنگي است از سويافراد زيردست 
: گونه بيان كرد هايش را اين پيران در جنگ با كيخسرو، سزاي سرپيچي از فرمان

وهباگر سر همه سوي خنجر بريم مريمروزي بزاديم روزي
بـــوگرن ارــدو رويه بود گردش روزگدارهه سرانشان برآرم

ســبفرمايماگر سربپيچد كس از گفت من ز تنــش ر بريدن
)5:185ج،1385،فردوسي(

:به دشمن پشت كنند، اينچنين تهديد كردو اردشير بابكان كساني را كه
زدشمن هر آنكس كه بنمود پشتهب ارش درشتــس روزگـن سپآشود

بــه باشــاگر دخم بـو گر بند سايال اويـچنگهد يــــد و ال اويـــر
كـديز پـــوان دگر نام او و رفتنش بر تيره خاكاكــرده خورش خاك

ج( )7:176همان،

 تنبيه)الف

آناز ديد روان رفتار نامطلوب فـرد بـا،شناسان تنبيه عبارت است از فرايندي كه در طي
ميدريافت محرك آزارنده مي، كاهش (شوديابد يا ضعيف )1368:247سيف،.

ب فردوسي، آني شاهنامههاي در جنگ از،شـود عنوان تنبيه مطرح مـيه چه اغلـب
فق،به عبارت ديگر؛نوع تنبيه جانشيني است ط در حكم ايجـاد آن نوع تنبيه به كار رفته

ميهبآموزي براي ديگران عبرت شـخص تنبيـه شـده بـه،رود؛ در غير اين صـورت كار
و تضـعيف رفتـار چنان سرنوشتي دچار مي شد كه فرصتي براي تغيير رفتـار يـا كـاهش

چنـين تعيـين،كه از جنـگ گريختـه اسـترا جزاي سربازي بهرام.يافتنامطلوب نمي
: كند مي

ك ه ديد پيش سپاهــزان سپـــگرياهــرام زان قلبگــرد بهــنگه
ب ز زيهبيامد و بزد بر زمينــنيزه سه تن را نـــنگونسار كرد
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و همين بود كارسان بود كارزارهمي گفت زين همين بود رسم
ج1385فردوسي،( ،8:365(

 يمه كردنجر)ب

،هايي كه فرد خـاطي از قبـل كنندهجريمه كردن عبارت است از گرفتن بخشي از تقويت
(ها را در اختيار داشته، به خاطر رفتار نامطلوبي كه به آن دست يازيده اسـت آن  سـيف،.

1368:217(
و فرماندهي جنـگ هـاي مطلـوب افـراد يكـي از خواسـت،داشتن مقام سپهساالري

كنـد، در وقتي شاه يا فرمانده كلي، شخص خاطي را از اين مقام عزل مـي. لشكري است
و بــه زبــان) مقــام(مثبــتي كننــدهواقــع فــرد خــاطي نــوعي تقويــت را از دســت داده

كيكـاوس پـس از سـر بـاز زدن سـياوش از جنـگ بـا.جريمه شده است،شناسان روان
.سياوش را به طوس سپردافراسياب، فرماندهي لشكر 

و آويختن را بستو شو ردان درازــها مگازين در سخنازـــكين
بــوگر مه شكننخواهي كه خواندت پيماننــران اهرمـــرداري
ط و بازگــسپه ردـاش روز نبـــمرد پرخه اينردـوس رد را ده

)3:65ج،1385فردوسي،(
ي تـوان نماينـده كـاووس را مـي شناسـي شخصـيت، از ديـد روان،از سويي ديگر

دو سـاختار-)سـومين سـاختار شخصـيت(»فراخـود«از نظر فرويد.دانست»فراخود«
و عقايـد قدرتمنـدي اسـت كـه عمـدتاً-اسـت»نهاد«و» خود« شخصيتي ديگر احكـام
هاي اجتماعي هدف اصلي فراخود جلوگيري از كساني است كه با معيار.ناهوشيار است

(ر تضادندد و موسوي،. )176-151: 1392 ظاهري، صفري
بـا وي اخـتالف،كيكاووس با وجود پيوند خوني كه با سـياوش دارد،سبب بدين

و او را به خاطر سرپيچي از خواستش پيدا مي تنبيـه) هاي افراسياب كشتن گروگان(كند
مي مي و مقامش را از او تو كند و فرماندهي لشكر سياوش را به ميگيرد .سپاردس

بـرد شاه يا فرمانده بـراي پـيش از سويهاي مثبت كنندهدر مورد استفاده از تقويت
ميجريان جنگ، ذكر نكته و آن اين است كه نمـي اي بسيار ضروري به نظر تـوانيم رسد
چنـين ايـن،تنها عامل محيط را مؤثر بـدانيم؛ بـه عبـارت ديگـر،در رفتارهاي افراد سپاه

عـاملي باشـد،هـاي فرمانـده فقط تشويق،شناسان رفتارگرارواني ريهنيست كه طبق نظ
و پيوسته ندارد؛ يعنـي براي تالش افراد در جنگ؛ زيرا اوالً اين تشويق ها صورت مداوم
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مسي لزوماً تشويق، آفريننده و شـامل حـال تـك تـك افـرادوحس وليت افـراد نيسـت
و اگر چنين نده در جنگ نميكنشركت نشده دسـت از جنـگ بايد افراد تشويق بود،شود

ديـده شـده شـاهنامه در بسياري از ابيـات،ثانياً؛)213-212: 1368سيف،(ند؛يدكش مي
و  . است كه عوامل شناختي مانند نيت، ايمان . و برانگيزنـده. افـراد در جنـگي مشوق

و دوستي رستم در اكثر جنگحس وطن. بوده است ،حس وفاداري پيران به افراسياب ها
خواهيم مانند رفتارگرايان نقش عوامل شناختي پس ما نمي. هاي اين ادعا هستنداز نمونه

با. رهاي جنگجويان نديده بگيريمرا در رفتا خـوريم اين بررسي به نكاتي برمي در پيوند
ماهنگي شناختي از جمله عواملي مانند ناه؛ها نظر داشته است كه حكيم طوس نيز به آن

ميو ارزيابي موقعيت استرس كه در ادامه به آن .پردازيم ها

ها كننده تقويت.2.1.2

 تفاده از تقويت مثبتاس.2.1.2.1

را« تقويت مثبت عبارت است از هر نوع محركي كه هنگام حضور، احتمال رفتار
)117: 1380ريو،(».افزايش دهد

مي،شناساناز ديد روان تواند در تغيير دادن تقويت مثبت يكي از مواردي است كه
را. بسيار مؤثر واقع شود،رفتار آنان دادن اضافه حقوق از طرف كارفرمايان بـه كاركنـان

(دانندتقويت مثبت مي تقويت مثبت يكي از پيامـدهاي،در واقع«) 134: 1382لفرانسو،.
)117: 1380ريو،(».پس از رفتار است

بـرد مثبـت اهـداف هاي مثبت، در پيشكنندهدهان جنگي با استفاده از تقويتفرمان
ي فراوانـي از كـاربرد ايـن عامـل بـه وسـيله هـاي نمونـه شـاهنامه. انـد جنگ مؤثر بوده

ميرا فرماندهان جنگي بر:دهدنشان پسـر(پرمـوده هرمزد پس از پيروزي بهرام چوبينه
:تشويق خويش قرار داداين چنين بهرام را مورد) ساوه شاه
فه چربي سخنـبوان را بخواندــپهليادهــــفرست دـراوان برانـها

بــكـيوارـت پر گوهر شاهــكمر خواس جــي و زرنگاريامهـاره
ب پـن بارگآرـستامي اي بر نشانده گهررهـر مههــهـبز زررــــي

بـيكدادارـــز دينـــاده را نيــــفرست و چيـي ار دادـز بسيــدره
)8:385ج،1385فردوسي،(

و اسب هومان را پس از كشتن وي به نزد گودرز آورد و سالح .وقتي كه بيژن سر
پـگنجور فرمهب بوانــــس پهلـود خسروانيهــا جامـكه تاج آر
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بـــه پيكـــــگهربافت و و كمردرفشان چو خورشيدوم زرـــر تاج
ر، ده غالمــن كمـروي زريپريامـــلگد زرينــب آوريدنــده اس

س و گفت از گه نرــام شيـبدو داد بــكسي رــزيهاوريد اژدهايي
شگشادي سپه را بدين جنگ، دست م برشكستهاه تركان بهـدل

ج( )5:134همان،
هايي از غنايم جنگـي بـه سـپاهيان نيـز نـوعي عالوه بر اين موارد، بخشيدن بخش

ب. شودتقويت مثبت محسوب مي بهيدست آوردن غناه سربازان براي م جنگي، ابتدا بايد
بـ؛پيروزي دست يابنـد ويسـا،دسـت آوردن امـوال لشـكر شكسـت خـوردهه پـس ق

هـا پـاداش جنگجويـان را اردشـير بـا تـاراج بـوم كـرد.جريان جنگ استي جلوبرنده
:پرداخت

ــوم ــه ب ــ هم ــان ب ــاراج داده هاش ت
چنان شد كه دينار بر سر به تشـت

ــ ــاهه ب ــردي نگ ــار او كــس نك دين

و تــاج داد  ســپه را همــه بــدره
ــ  دشــته اگــر پيرمــردي ببــردي ب

ز داد شـاهز و و بخـت  نيك اختر
ج( )8:139همان،

:و كيخسرو غنائم بدست آمده از لشكريان افراسياب را
پــور فرمـبگنج تــكوانـــس پهلــود روانـــاج آر با جامه خســه

ك و خيمـسراپاهـرد بخشش همي بر سپــهمي تـرده و و گاهـــه اج
ج( )5:296همان،

 هاي اجتماعيكنندهتفاده از تقويتاس.2.1.2.2

و نـوازش كـردن را از نمونـه شناسان، لبخند زدن، توجه كردن، تمجيد روان هـاي كردن
و معتقدند كه اين تقويتتقويت اجتماعي مي .ها اثر تقويتي نيرومنـدي دارنـد كنندهدانند

)429: 1368 سيف،(
كننـده از ايـن نـوع تقويـت،نيز با احترام گزاردن به افراد سـپاه شاهنامهفرماندهان
،براي احترام به فريبرز،بر خاقان چينكيخسرو پس از پيروزي فريبرز. انداستفاده نموده

:كاله كياني را از سر برگرفت
و آم بــعنان را بپيچيد ي كالهــت آن كيانــز سر برگرفراههد

ج( )4:266همان،
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. انـد آنان را از نظر اجتماعي تقويت كـرده،فرماندهاني درجهيپادشاهان با ارتقا
:پهلوان ناميد، وي را جهانشاه بهرام بر ساوهرمزد پس از پيروزيه

پس اسپ جهان پهلوان خواستندت آراستندــاده را خلعــفرست
ج( )8:376همان،

ميكنندهكه رعايت فوريت تقويت، اثربخشي تقويت بايد يادآور شد .بـرد ها را باال
مي) 430: 1368 سيف،( ، پـاداش يـا تقويـت شـاهنامه بينيم در اشـعار از اين روست كه

آني به وسيلهبالفاصله پس از انجام رفتار،مثبت البتـه شـود؛ ها ارائه مـي افراد لشكر، به
فرمانـدهان صـورتي به وسيله خوريم كه برخي از رفتارهابه مواردي برمي شاهنامهدر 
ميمي از؛دتواند به عنوان يك عامل انگيزشي عمـل كنـ پذيرد كه هم از آن رو كـه قبـل

و قبل از رفتارهاي رزم ميجنگ ميآوري سپاهيان انجام و هم و شود تواند نوعي مشوق
آن؛ق باشديسا ي كه اين عمل پس از هر پيروزي از طرف فرمانـدهان بـه مرحلـهرواز

و شـادخواري قبـل از جنـگ. آيداجرا درمي و بعـد از هـر برپا كردن مراسم جشـن هـا
و ايجاد انگيزه، نمونـي به وسيلهپيروزي  و ترغيب ازهفرماندهان جنگي براي تشويق اي

(اين نوع رفتارهاست )22-1: 1382رباني،و حسينيآقا.
و سهراب، رستم براي گرفتن دستور :نزد كيكاوس رفت،قبل از جنگ رستم

ــي ــان ده ــه فرم ــا چ ــدم ت ــون آم كن
 بــدو گفــت كــاوس كــامروز بــزم

ــاه ــگهي شــ ــت رامشــ  واربياراســ
ــيم ــا ن ــد ت ــاده خوردن ــي ب ــب هم  ش

ــوس و ط ــو ــا گي ــود ت ــر روز فرم  دگ

ــي ــادا تهـ ــش مبـ ز دانـ ــت روانـ
و فــــردا بســــازيم رزم  گــــزينيم

ــ ــوان ب  كــردار خــرم بهــاره شــد اي
 بــه رامــش همــه برگشــاده دو لــب
ــوس ــل، ك ــر پي ــبگير ب ــتند ش  ببس

)2:151ج،1368فردوسي،(
.شادخواري برپا كردپس از پيروزي ايرانيان بر خاقان، رستم مراسم

بفرمــود تــا پيــل بــا تخــت عــاج
و جـــام ــاورد ــرواني بيـ ــي خسـ مـ
ــل ــده پيـ ــر ژنـ ــاي از بـ ــزد كرّنـ بـ
ــوان ــي رخ پهل ــد از م ــرّم ش ــو خ چ

و تـــاج بيارنـــد بـــا طـــوق زريـــن
ــام ــرد ن ــان ب ــاه جه ز ش ــتين نخس

ــر ــت آوازشــان ب ــل همــي رف دو مي
ــن و روشــ ــادان ــد شــ روانبرفتنــ

)4:258ج،1385 همان،(
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كـه بتوانـد طـوريهبـ؛تحسين آشنايي داشته باشدي جنگي بايد با نحوهي فرمانده
و موفقيت و موافق با عمـل آنـان واكنشي تحسين،آميز سربازانشپس از عمل مؤثر آميز

(از خود بروز بدهد )71: 1368سليمي،.
و دادن پـاداش، كنندهفرمانده با استفاده از تقويت رفتارهـاي مطلـوبي را هاي مثبت

و جريـان جنـگ را بـه دهـدميافزايش،برد سريع اهداف جنگ مؤثر هستند كه بر پيش
مي؛نمايدنحو مطلوب هدايت مي كند كه رفتار نامطلوب فـرد اما گاهي فرمانده نياز پيدا

و از سـوي  يا افرادش را كاهش بدهد تا از يـك سـو از گسـترش آن جلـوگيري نمايـد
و هم براي افراد ديگـر،ديگر . مسـدود نمايـد،راه تكرار مجدد آن را هم براي خود فرد

مي از راه،فرمانده براي رسيدن به اين هدف مـا در ايـن. تواند استفاده كنـد هاي مختلفي
مي شاهنامهمبحث به ذكر مواردي كه در  . كنيمآمده است، بسنده

 امل انگيزش دروني.2.2

انگيـزشي هـاي جنگـي افـراد سـپاه، در حيطـه كنشي برانگيزندهلي كه به عنوانيمسا
م در گيـرد؛ زيـرا در جنـگ برنمـي طرح شد، واقعاً تمام عوامـل را در بيروني هـا، خاصـه

آن جنگ و كين هايي كه دليل وقوع و اي فراتر از امـور مـادي انگيزه كشي است،ها، كين
و يا حتي جانانگيزه لييا وقتي پـاي مسـا. داردبازي واميهاي دروني، افراد را به تالش

و مذهبي به ميان مي و حتـي آيد، اين مسائل خود بزرگديني ترين انگيزه براي جنگيدن
ايـم تاريخ كشورها بارها شنيده يا خواندهي با مطالعه،ها گذشته از اين. مردن خواهد بود

و وطن به عنوان عالي و ارزشمندترين انگيزكه دفاع از خاك مطرح شده،جنگيهترين
در انگيزه. است اي در رفتارهـاي افـرادي به شـكل بسـيار برجسـته شاهنامههاي دروني

مي،چون رستم مي. دهد خود را نشان و كشور مشكلي به وجود آمـد، هرگاه براي مردم
و دفاع برمي و آزادي ايـران بـود؛ تنها نيرويي كه رستم را براي جنگيدن انگيخت، آبادي

ر و بازگشـت سـپاه از اين وست كه پس از اسير شدن كيكاوس به دست شاه هامـاوران
و از وي درخواسـت كمـكي خورده شكست وي به ايران، مردم به رستم، نامه نوشـتند
:كردند

دو بهـــره ســـوي زاولســـتان شـــدند
ــاه ــتي پن ــو هس ــدها ت ــا را زب ــه م  ك
دريــغ اســت ايــران كــه ويــران شــود

به خواهش بـر پـور دسـتان شـدند
و تاج كـاوس شـاه  چو كم شد سر
ــود ــيران شـ و شـ ــان ــام پلنگـ كنـ
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ــدي ب ــواران ــي س ــاي جنگ ــه ج هم
 پلنگـان نخـورده سـت شـير كسي كز

ــدي ــهرياران بــ ــتنگه شــ نشســ
ــتگير ــود دس ــا را ب ــج م ــدين رن  ب

)2:81ج،1368همان،(
اين همه خشمي كننده تواند توجيه بيروني نميي يا در داستان سياوش، هيچ انگيزه

هـاي بـا پـيش آوردن بحـث انگيـزه،با ايـن توصـيف. به افراسياب باشدو كين ايرانيان 
و نميبيروني ما نمي ها انسـان، هاي وااليي را كه شايد ميليون توانيم نقش ارزشخواهيم

.اند، ناديده بگيريمجان خود را در راه آن از دست داده
ساروان و انگيزهيشناسان نيز بر اهميت نقش درونـي در هـدايت رفتارهـاي هايق

ساانگيزه. انساني تأكيد دارند و آنقيها و اثرگـذار هاي دروني تا جا در رفتار انسان مهـم
هـا هـدايتي سـايق بـه وسـيله هستند كه هال معتقد است بخش اعظـم رفتارهـاي مـا 

سا) 220:1379 هرگنهان،( شوند مي وييا فرويد نيروي هدايتگر رفتار انسان را ق جنسـي
ساي او اشاره دارد كه همه. داندپرخاشگري مي وقيرفتارهاي انسان براي كاهش اين ها
مي تنش ناشي از آن گرانه نيـز فرويـد معتقـد در تنش رفتارهاي پرخاش. گيردها صورت

سا برايجويي، گرانه از جمله جنگ ترين بخش رفتارهاي پرخاش است بزرگ قيارضاي
)242: 1377كريمي،(.پرخاشگري است

 ناهماهنگي شناختي.3

ازي براي درك اين مطلب بهتر است به نمونه را. اشاره كنيم شاهنامهآن اسـكندر خـود
از؛آماده كرد) شهر زنان(براي حمله به شهر هروم  امـا پادشـاه شـهر هـروم بـا اسـتفاده

 حاكم شهر هـروم بـه؛ وي به شهرش جلوگيري نمودي غرور مردانگي اسكندر از حمله
:اسكندر گفت

و نامــت بلنــد تــو مــردي بزرگــي
كــه گوينــد بــا زن در آويختــي
يكي ننگ باشد تـو را زيـن سـخن

مبنـــددر نـــام بـــر خويشـــتن در
زآويخــــتن نيـــــز بگريختـــــي
كه تـا هسـت گيتـي نگـردد كهـن

)7:76ج،1385 فردوسي،(

نـوعي همـاهنگي شناختي اين است كه مردم برايي موضوع اصلي چندين نظريه
و ارزش مي بين عناصر شناختي خود مانند نگرش مياين نظريه. كنندها تالش گوينـد ها
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بمردم تمايل دارند كه بين شناخت و ايـنه هايشان حداكثر هماهنگي را وجـود آوردنـد
آنتمايل مي در. ها تأثير بگذارد تواند بر رفتار حال اگر يك شناخت بـا شـناخت ديگـر

مياين ناهماهنگي،بگيردتعارض قرار  و شـخص ايجاد ناراحتي كنـد ايـن سـعي مـي كنـد
(د يا حداقل آن را كاهش دهدناهماهنگي را برطرف كن )172: 1380ريو،.

ب عنوان يك مرد، اين شـناخت را در مـورد خـود دارد كـهه در اين ابيات، اسكندر
حمله بـه شـهر زنـان اين شناخت اسكندر با رفتار ديگر يعني،مرد است؛ از طرف ديگر

و حاكم شهر هروم با جملـه در تعارض قرار مي تـ«ي گيرد را زيـنو يكـي ننـگ باشـد
مي،»سخن اسـكندر بـراي،بـه ايـن ترتيـب. كنداين ناهماهنگي را به اسكندر يادآوري

و مـي ها، تغييـر رفتـار ايجاد هماهنگي بين اين شناخت از حملـه بـه شـهر هـروم دهـد
شناسي را در حوادث تاريخي سراغي استفاده از اين عامل روان ونهنم. كندخودداري مي

حكي همسر فخرالدوله. داريم سـلطان محمـود. مراني رسيدديلمي پس از مرگ وي به
و به او گفت فرستاده ب: اي به ري فرستاد و نام من سكه بزنيه بايد كه بر من خطبه كني

ازو به من خراج بپردازي وگرنه مي مي آيم ري را و تو را نابود مـي تو سـيده. كـنم گيرم
من پيوسـته در ايـن فكـر،پاسخ داد تا وقتي كه فخرالدوله زنده بود) همسر فخرالدوله(

و ري را از ما بگيـري  امـا وقتـي وي وفـات؛بودم كه ممكن است تو به ري حمله كني
ود پـيش خـودم انديشـيدم محمـ. يقين كردم كه تو به ري حملـه نخـواهي كـرد،يافت

و به جنگ يك زن نخواهد آمد ،اگر بيايي!اكنون تو اي محمود. پادشاهي خردمند است
و براي جنگ آماده هستم و تو از دو حال بيرون نيست. نخواهم گريخت ؛جنگ بين من

ميي به همه،اگر من پيروز شوم ام كـه نويسم كه من پادشاهي را شكسـت داده دنيا نامه
و اگر تو پيروز شـوي صدها پادشاه را شكست داده تـواني بـه ديگـران چـه مـي،است

پس تـا. نويسي زني را شكست دادم؟ اين پيروزي براي تو هيچ نفعي نداردمي؟بنويسي
-146: 1345عنصـرالمعاني،.(روي قصد ري نكـرد وقتي سيده زنده بود، محمود به هيچ

147(

 ارزيابي موقعيت استرس.4

و فلكمن معتقدند كه فرد زا بـه ارزيـابي در مواجهه با يـك موقعيـت اسـترس الزاروس
فر. پردازدشناختي آن موقعيت مي دواارزيـابي شـناختي در حقيقـت و ينـد فكـر اسـت

و ارزيابي ثانويه: مرحله دارد مي. ارزيابي اوليه شود كـه در ارزيابي اوليه، اين نكته مطرح
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و آسيبآيا اين موقعيت بالقوه موقعيتي تأكيد هسكننده زا بـودن آيا استرس؟ت يا خيرزا
و رواني فرد مربوط مـي  ارزيـابي ثانويـه بـرآورد؟شـود يـا خيـر آن به سالمت جسمي

و امكانات سازگار شدن يا غلبه كـردن بـر باره است كه آيا او توانايي شخص در اين ها
)373: 1380ريو،(؟عامل استرس را دارد يا خير

نظـر بگيـريم، افـراد در مواجهـه بـا ايـن زا در اگر جنگ را يك موقعيت اسـترس
ي اول بـه ارزيـابي ايـن گيرنـد، در مرحلـه موقعيت، وقتي در برابر سپاه رقيب قرار مـي 

و براي اين موقعيت مي و روان پردازند شـناختي آنـان بسـيج شـود، كه نيروهاي جسـمي
و جـدي بداننـد  شـايد در همـين. ضروري است كـه موقعيـت را موقعيـت تهديـدآور

است كه فرماندهان، گاهي بر لزوم توجه افـراد لشـكري بـه تـوان رزمـي نيروهـاي راست
و خوار نشمردن وي تأكيد فراوان داشتند فريـدوني روي ضحاك دربـاره از اين. دشمن

:به افرادش چنين گفت

وكه دشمن اگرچه بود خردخوار
خ خـــندارم همي دشمن وارــرد

ــ ــدت او را ب ــپردهنباي ــي برس پ
همــي از بــد روزگــار بترســم
)1:60ج،1385 فردوسي،(

با« و رزممعموالً افراد و كوچـك نمـي تجربه و در آزموده، دشمن را خوار شـمارند
)295: 1350شوقي،(».ندوشسنجش نيروي وي دچار اشتباه نمي

و دشمن خود را هم خـوار«. نيز بر لزوم خوارنشمردن دشمن تأكيد دارد قابوسنامه
و مگـوي كـه او و با دشمن ضعيف همچنان دشمني كن كه با دشـمن قـوي كنـي مدار

آنبه)144: 1345عنصرالمعاني،(».خردست قـدر اهميـت نـدارد كـه اسكندر گفتند دارا
بي پادشاه انديشه نه خود را و يازي نيسـت كـه پادشـاه دشـمن خاطر آن تشويش نمايد

گرفتن روباه همان انـدازه اسكندر جواب داد كه شير در هنگام. كوچك را بزرگ گرداند
مي شرط احتياط را به درجاي و گرفتن گورآورد كه )45: 1381پژوه،دانش.(هنگام شكار

 استفاده از سخنراني.5

و سـخناني،از يك سردار توقع آن بود كه روز هيجا« و هيجان از خود نشان ندهد شور
و بيم سـپاهيان شـود  بـي روز مصـاف بايسـتي سـركرده.نگويد كه سبب خوف ه سـپاه

و كـافران يادآوري لشكريان به ايني وسيله تكليـف دينـي هـركس،كه جنگ با بددينان
ب و و ثـوابي وسيلهه است و ارتقايي كه در عـالم ممكنسـت تحصـيل كنـد تذكار اجر
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بر ».مـرگ بشـتابنده وحاني كه در عالم ديگر خواهند يافت، ايشان را تشجيع كند كه رو
ب)93: 1379كريستنس،( هـاي اصـلي عمليـات روانـي، عنوان يكي از پايـهه نقش زبان

و استفاده از آن در اشكال مختلـف عمليـات روانـي   ويـژهيكـاربرد،بسيار وسيع است
فردوسي نيز گاهي سرداران جنگي براي تشجيعيمهشاهنادر)7: 1383ي،افتخار(.دارد

مي،سربازان نكـاتي را بيـان كننـد كـه باعـث،كردند كه بـا فريـاد زدن افرادي را مأمور
و تور آمده است. ها براي مبارزه شود برانگيختن آن :در جنگ منوچهر با سلم

ــپاه ــيش سـ ز پـ ــد ــي برآمـ خروشـ
ــت ــگ آهرمنس ــين جن ــيد ك  بكوش

و  بيــدار بيــد ميــان بســته داريــد
 كسي كو شـود كشـته زيـن رزمگـاه
و روم  هر آن كس كه از لشكر چـين

ــك ــه نيـ ــاودان همـ ــا جـ ــد تـ  نامنـ
و تخــت ــيم ــد ديه ــاه يابن ــم از ش  ه

ــاه ــردان شـ و مـ ــداران ــه اي نامـ كـ
و كين  خون خستنسـتو است همان درد

ــد ــدار بيــ ــاه جهانــ ــه در پنــ  همــ
 بهشــتي بــود شســته پــاك از گنــاه
و بگيرنــــد بــــوم  بريزنــــد خــــون

ــدانب ــرّه موبـــ ــا فـــ ــد بـــ  ماننـــ
ز دادار بخــــــت و ــاالر زر ز ســــ

)1:121ج،1385فردوسي،(

:اه يك نفر را مأمور اين كار كردش بهرام چوبينه نيز در جنگ با ساوه

ــود ــل ســينه ب ــام ي  يكــي را كجــا ن
ــر ــرد سـ ــيش كـ ــداران جنگـ  نامـ

ــژاد و بگويـــد نـ  بگردانـــد اســـب

ــود ــه ب ــر از كين و دل پ ــينه ــا س كج
روز نبــرده پــيش صــف آيــد بــكــه

ــاد ــگ ي ــان، جن ــر دل جنگي ــد ب كن
ج( )8:341همان،

شـناختند، در متـون آن را بـه عنـوان آيـين جنـگ هـم مـي اين نوع برانگيختن كه
ميهم حماسي ديگر مثل ايلياد  و يـاران ممنون در ميـان صـف آگا«: شود ديده هـا دويـد

و گفتخود را به بانگ بلند  در: بر انگيخت و نشـان دهيـد كـه دوستان، آهنگـي كنيـد
يك جنگ مي هاي خونين ديگـر را بـزرگ آوران يـك داريد؛ چـون جنـگ ديگر را بزرگ

تـر خواهـد بـيش،اند اند از كساني كه جان سپرده كساني كه رهايي يافتهي دارند، شماره
ره،اما چون بگريزند؛بود )192:1372،هومر(».ايينه سرافرازي خواهند يافت، نه

خواني بـوده اسـت شناسي زبان در هنگام رزم، رجز روان هاي يكي ديگر از كاربرد
و بر تـرس غريـزي  كه فرماندهان قبل از شروع جنگ براي اين كه به خود جرأت دهند
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آن،بار بعد از پيروزييك شاهنامهدر.خواندند غلبه كنند مي و رجز خوانده شده اسـت
بـه سـتايش«در رجزهاي قبـل از جنـگ. پيروزي در نبردي ناخواسته با اسفنديار است

و تحقير نمودن دشمن، بي و نكوهش دشمن، دشنام دادن ارزش نشان دادن خاندان خود
مي ابزار جنگي دشمن، و ابزار جنگي خود ) 191:1387موسوي،(».پرداختند ستايش نيرو

اي بوده است كه حتي پهلواني چـون رسـتم را خشـمگيني اين رجزها به گونهاثر روان
بـه، رستمرزم رستم با شنگل، چون شنگل او را سگزي خوانده استدر.كرده است مي

مي خشم مي و چنين پاسخ :دهد آيد

ـــت ـــه آواز گف ـــد ب ـــل آم ـــر شنـگ ب
مـــــرا نـــــام رستــــم كنـــــد زال زر

سـتوتنگه كن كه سگزي كنون مـرگ

ـــژاد فـــــرومايه جـــــفتاي بـد نــ
گهرتـو سگزي چــرا خــواني اي بـد

ت كفن بي و تـرگ سـتوگمان جوشن
)4:243ج، 1385فردوسي،(

خواني، كمند رسـتم را رشـته كاموس در هنگام رجز يا در نبرد كاموس كشاني با رستم،
مي تابد رستم برنمي. خواند مي :گويدو با خشم

ــدم ــدين م ـــاموس چن ــدو گفــت ك ب
 چنــين پاســـخ آورد رســتم كــه شــير
ــه بســتي كمــر ــر يــن كين  نخســتين ب
 كنــون رشــته خــواني كمنــد مــرا

 را از كشانـــي برانـــدو زمانـــه تــ

شصـت خـميبه نيـروي ايـن رشـته
ـــر ـــرد دلي ـــد بغّ ـــر بين ـــو نخجي چ

ــرز ــاموراايـ ـــكي نـ ــتي يـ ن بكشـ
و ـــگ ـــي تن ـــي هم ـــرا ببين ـــد م بن

چو ايـدر بـدت خـاك جايـت نمانـد
)4:205جهمان،(

و تورانيان به فرماندهي افراسياب، رستم با رجز در جنگ ايرانيان به فرماندهي رستم
مي خودخواني خود، دشمن را از نظر رويارويي با  مي ناتوان نشان و :گويد دهد
ــپاه ــرد س ــت گ ــي گش ــتن هم تهم

 اي ترك شـوريده بخـت فغان كرد كه
 را چون سواران دل جنـگ نيسـتوت

 كه چندين به پيش من آيـي بـه كـين
 چنـگ چو در جنـگ لشـكر شـود تيز

چو تـو كـس سبكسـار خسـرو مبـاد

آهـــن بـــه كـــردار كـــوهي ســـياهز
و تخـت و تـاج كه ننگي تو بر لشكر

را ننــگ نيســتو گــردان لشــكر تــز
ا و ــردان ــه م ــين ب ــي زم ــپان بپوش س

را سـوي جنـگو همي پشت بيـنم تـ
ــاد ــه ب ــاهي ب ــد پادش ــد ده ــو باش چ
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و هامون تو از دست من ــنبدين دشت ــه ت و ب ــان ــه ج ــابي ب ــايي ني ره
)5:78جهمان،(

و فرار در شكست.6  گريز
و فرار نمايان مـي و نااميدي در افراد به صورت پرخاش يا گريز . شـود انعكاس شكست

و همكارانش مي،روي واپس«لوين و به همين دليـل را نوعي تحول منفي در نظر گيرند
ها بر اينآن. كنند شناخت اصول تحول را براي درك بهتر واپس روي ضروري تلقي مي

و بـه مثابـهي درجه باورند كه تحول، جـدايي تخيـل از واقعيـتي تمـايز درون فـردي
و ايـن مـي پتانسـيل درون فـردي فزونـي،و در چنين حـالتي ... شود محسوب مي يابـد

و در نتيجه پتانسيل موجب تضعيف مرز بين مناطق مي ».آيـد عدم تمايز پديـد مـي،شود
) 140: 1390 خداپناهي،(

و فرار در نااميدي،شناسان گروهي از رواناز نظر بـه شـرايط فـرد،ظهور پرخاش
كه. بستگي دارد و« كوويتز معتقد است آنتمايل به پرخاش با خشم ارتباط دارد كه حال

مي،تمايل به گريز و(».شود به ترس ربط داده كـوويتز) 1390:231،المـارش لون بـدار
توانـد بـه هاي ناخوشايند مـي تجربهي بلكه همه،نه تنها ناكامي«همچنين اعتقاد دارد كه 

و احساسات منفي تمايـل بـه  و مثالً احساس منفي به وجود بياورد اين رفتار منجر شود
و پرخ تمايـل بـه گريـز، مـا را در جهـت اجتنـاب از موقعيـت. انگيزد اش را برميگريز

و تمايل بـه پرخـاش ناخوشايند سوق مي ».دارد مـا را بـه جنـگ عليـه فـرد وامـي،دهد
)230:همان(

را روش دوم،فرد يا سپاه در موقع شكسـت بـراي دوري از جنـگ،به همين دليل
دش.گزيند برمي،كه همان گريز است  اسـت، روشـي من اگرچه به خـاطر تـرس گريز از

توانـد نيـروي نسـبي دو تمايـل هـاي موقعيـت مـي ويژگي«زيرا؛رسد منطقي به نظر مي
و گريز( حتـي در شـخص پرخاشـگر اگـر رفتـار؛را تحت تـأثير قـرار دهـد) پرخاش

. پرخاشگرانه بالفاصله براي او خطرناك باشد، تمايـل بـه گريـز تسـلط خواهـد داشـت 
به) 230: همان( و يا سپاهيان ايران در برابر تورانيان فردوسي نيز در توصيف فرار افراد

مي گونه آن اي توجيه و غلبـه بـر دشـمناني ها براي نتيجـه كند كه را،بهتـر ايـن روش
.گزينند برمي
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بلكه در آثار ديگر حماسي ملل مختلـف،شاهنامهفرار در برابر سپاهيان نه تنها در
كهي حماسهدر. شود نيز ديده مي مـردم،همـان دم، مـردم آخـاييدر«ايلياد آمده است

و هريك از پهلوانان شاه آگاممنون،. برداري را كشت، جنگاور نامتراوا را از پا درآوردند
،جوي اين جنگ. اش سرنگون كرد هاليزونيان را از گردونهي زادگان، هوديوس، سركرده

تندرو به پشتش رسيدي بود بگريزد كه نيزهجنگاوران ديگر، پشت كردهي پيش از همه
)1387:283، به نقل از موسوي،171: 1387 ايلياد،(».اش را شكافتو سينه
و افراد ايرانيان در چند مورد گزارش شده است شاهنامهدر زماني كـه؛ فرار سپاهيان
در،پادشاه ايران،نوذر در مقابل سپاهيان انبوه تورانيـان تـاب مقاومـت نـدارد، خـود را

:كند حصاري پنهان مي
ــد ــته ش ــا كش ــاپور ت ــود ش ــي ب هم

ــاش ــان پرخـ ــوه تركـ ــوي از انبـ  جـ
و روز بـد بـر گـذرهاش جنـگ  شب
 چو نـوذر فروهشـت پـي در حصـار

ــر ــته شــدس ــان گش ــت ايراني بخ
 بــه ســوي دهســتان نهادنــد روي

 درنــگايــن نيــز چنــدي برآمــد بــر
و سـوار  بر او بسـته شـد راه جنـگ

ج1385فردوسي،( ،2:23(
سـرنگون شـدني گـودرز بـا مشـاهده،در شكست ايرانيان در مقابل سـپاهيان تـور
و ناتوان شدن سپاه و كشته شدن مردان مي،درفش .گيرد راه گريز را پيش

قلبگـــاهچــو گـــودرز كشـــواد بـــر
و يــــالن ســــپه را نديــــد  نديــــد

 كــرد پيچــان بــه راه گريــز عنــان

ــاه ــاووس شـ ــرز كـ ــش فريبـ درفـ
 بــه كــردار آتــش دلــش بردميــد
ز گودرزيــــان رســــتخيز  برآمــــد

ج( )4:96همان،
و گريـز ايرانيـان در مقابـل تورانيـان اما اندوه در هنگـام نبردهـاي،بارترين شكست

ودشـ كشـته مـي ايـران تر سـپاهيان در اين جنگ بيش.سپاه ايران استي جويانه كينه ند
و مجروح شده بودند و فـرار گاه خيمه،افراد سپاه در حالي كه خسته هاي خـود را رهـا

.ندردك مي
ــد ــته دي ــان كش ــت از ايراني ــه دش هم
و نگونســـار كـــوس دريـــده درفـــش
و گــردان نديــد ســپهبد نگــه كــرد

بــه ســر كشــته بــودهمــه رزمگــه ســر

ــته ديــد ــت بيــدار برگش ــر بخ س
ــوس ــون آبن ــره چ ــدگان تي  رخ زن
و مــردان نديــد ز لشــكر دليــران

آغشـته بـودتنانشان بـه خـون انـدر
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ــي ــه بـ ــتندبـ ــارگي روي برگاشـ چـ
ل و نــه و بنــهنــه كــوس شــكر نــه بــار

ــن از ــه لشــكر ســوي كاســه اي رود گون

ــتند ــه بگذاشــ و خيمــ ــراپرده ســ
ــه و ميمنـ ــته ــره خسـ ــه ميسـ  همـ

و پـــود برفتنـــد بـــي و تـــار  مايـــه
جهمان( ،4:184(
در سپاه تورانيـان گريـز. البته فرار در جنگ منحصر به سپاهيان ايرانيان نبوده است

تورانيان براي نجـات،در بسياري از موارد.تر اتفاق افتاده است در مقابل سپاه ايران بيش
و وسايل جنگي خـود را رهـا كـرده  و حتـي سـالح جان خود سالح را انـد هـاي خـود

و كمرها را  و براي نجات جان خود فرار كرده گشودهشكسته فردوسي فرارهـاي. اند اند
و سپاهيان تـور را متعدد افراسياب  بـه تصـوير،در برابـر سـپاه ايـران را در مقابل رستم

. كشيده است

 گيري نتيجه.7

ي ايـن حكـيمي تمام نمـاي انديشـه آيينه،ي توس نويس فرزانهشهنامهي ورجاوند نامه
را بـه عنـوان يـك اثـر حماسـي شـاهنامه تـرين بخـش بزرگ،امور نظامي.فرزانه است

و نظارت شاهان بر امـور نظـامي بـه دو صـورت انجـام شاهنامهدر.گيرد دربرمي تسلط
مي: پذيرد مي و فصل امور و به حل از پردازنـد يـا يا آنان شخصاً در جنگ حضور دارند

را طريق فرماندهان، هـايي كـه شـيوه،در هـردو صـورت.زير نظـر دارنـد جريان جنگ
مي فرماندهان جنگ را ها در امور رزم به كار برند، توانايي يا ناتواني مديريت نظامي آنان

مي در بوته و تحليل مسا.دهدي آزمايش قرار و نكات دقيـق روانيبررسي ول شـناختي
درهشناسانرفتارهاي روان ب،فردوسيي شاهنامهي فرماندهان جنگي دسته اين نكته را

آكمي شناسـي برخـوردار نبـوده ادميـك روان دهد كه اگرچه حكيم طوس از تحصيالت
و نكات ريز روان در اثر سترگ وي مجموعه،است بـراي،شناسـانهي عظيمي از ظرايف
فردوسـي، كـاربرد عمليـات نگـري ژرف در انديشـه. اسـت برد اهداف استفاده شده پيش

و بازدارنده در برنامه رواني پيش هـا بسـيار فرمانـدهان جنگـي بـر رونـد جنـگي برنده
. است بوده اثرگذار
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انـد بخـش كـوچكي از شناسان رفتـارگرا توانسـته شناسي آكادميك، روان در روان
و عوامل شناختي آنـان نشـا  .ن بدهنـد رفتارهاي جنگي افراد را بدون درنظرگرفتن اراده

ي انسـان در انجـام رفتارهـا شناسان شناختي كه عالوه بر محيط، به نقش ارادهالبته روان
و تئـوري انـد هزارتـوي انسـان اند، هنـوز نتوانسـته ارزش داده و هـا را بـا تعريفـات هـا

و تحليل قرار دهند؛ مثالً عليهاي روان فرضيه كـه برخـي رغـم ايـن شناسانه مورد تجزيه
بـه نقـش عـواملي شناسي مطرح شود، اي در روانزشي ممكن است به گونهمباحث انگي
وهاي معنوي، مذهبي، وطنمثل انگيزه اسـت يـا اگـر در مـوارد پرداخته نشده... دوستانه

آن است،ها اشاره شدهاندكي به آن كمنقش و ضعيف است ها بسيار ي بررسي همه.رنگ
و آفريده فردوسي، اين اثري شاهنامهاين موارد در ي نه قرن پيش، نشانگر عمق انديشـه

ي شـاهنامه هـاي شناسـي در جنـگ رو، بحـث روان از ايـن؛ دانش رزمي فردوسي اسـت
درد دانشي اين اثر گرانفردوسي فقط بخش اندكي از موار .گيردبرميسنگ را
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