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 )مقاله پژوهشی( شاهنامه  های شناسی جنگ تحلیل مردم

 ، محسن محمدی فشارکی الهام سعادت
 (52/40/99، تاریخ تأیید: 71/40/99)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 نامه نامیده افتد، به همین سبب جنگ داستان جنگ است و بقیه وقایع در سایه آن اتفاق میشاهنامه، 

شده است. جنگ تنها یک کنش خونین نیست بلکه ریشه در مسائل عمیق انسانی دارد و وضعیت 

شناسان در سیر زندگی  های متفاوتی که مردم  کند. انگیزه در آن نمود پیدا می و ذهنی جامعه   زیستی

تطبیق  نیز وجود دارد که امکان شاهنامهاند در  ها ذکرکرده شدن آتش جنگ اجتماعی، برای افروخته

ها،  کند. تحلیل معیارهای جنگ، چرایی وقوع جنگ جامعه انسانی شاهنامه با جوامع واقعی را میسر می

های  ای که از آن مورد انتظار است الگویی از تصویر ذهنی شاعر از جامعه و آرمان و نتیجهها  آن  ویژگی

جویی و  ترسی، تالفی ارت، بیگانههایی چون غنیمت و غ شناسی، انگیزه گذارد. مردم آن را به نمایش می

ترین مراحل  است که همعرض با مراحل تطور جامعه، از ابتدایی ها برشمرده نمایی را برای جنگ قدرت

کند. در پیکره مطالعاتی پژوهش، یعنی از  تا تبدیل به یک نظام حکومتی منسجم یعنی کشور حرکت می

نمایی که همواره  جویی و قدرت وجود دارد اما تالفی ها ، همه این انگیزهشاهنامهتولد تا مرگ رستم در 

های مراحل ابتدایی که انگیزه  است بسامد باالتری دارد. حتی در جنگ با موضوعی مقدس پیوند خورده

مورد انتظار است، باز هم موضوعات ها  آن غارت و غنیمت است یعنی نتایج مادی ازها  آن اصلی

 ای ها، حماسه فردوسی روایت جامعه . با توجه به تحلیل جنگارزشی است که اهمیت و انعکاس دارد

در حال گذار به کشور شدن است که برای دستیابی به هویت ملی از دست رفته خویش و به دست 

به جامعه  جنگد. در واقع حماسه فردوسی بازتابی از مسائل مبتال های آن، با اقوام دیگر می آوردن مؤلفه

 شکست از اعراب درحال بازتولید هویت ملی خویش است.آن روزگار است که پس از 

 شناسی، قدرت، دشمن، جنگ، شاهنامه فردوسی. : مردمکلیدواژگان
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 مقدمه
های آدمیان است. جنگ از یک سو پیامد بسیاری از مسائل  ترین کنش جنگ یکی از خشن

یرات بنیادین خود بستری برای تغی، اقتصادی و سیاسی است و از سوی دیگر، اجتماعی، فرهنگی

یابد.  شود و به دنبال آن در جهان متن به تأسی از جهان واقعی انعکاس می ها می در همین حوزه

ای جنگ را  فالسفه و دانشمندان علوم سیاسی هریک از زاویه، روانشناسان، شناسان جامعه

حماسی نیز شمرند که در متون  دالیل و اهدافی را برای آن بر می، ها کنند و انگیزه تعریف می

جنگ با ، های گوناگون وجود دارد؛ جنگ آدمیان و دیوها جنگ شاهنامهاست. در  قابل پیگیری

ای خاص روایت  حیوانات واقعی و فراسویی و جنگ با اقوام گوناگون که هر کدام به شیوه

 اند. های واقعی قابل تطبیق های جنگ ها و انگیزه ویژگی، اند اما با ساختار شده

اند که جنگ،  های متفاوتی درباره منشأ جنگ دارند. گروهی بر این عقیده نظریه روانشناسان

است و گروهی آن را جزء جدا نشدنی از   شده در سرشت آدمی نمودی از پرخاشگری نهادینه 

ماندن را منوط به  1شناس در نظریه بقای خود دانند. داروین از دیدگاه یک زیست سرنوشت بشر می

پردازد.  به تشریح آن می 4و مرگ 3در ذیل غریزه زندگی 2ای که زیگموند فروید ریهداند؛ نظ ستیز می

غریزه مرگ و زندگی، پیوسته با هم در پیکارند و چنان که غریزه مرگ تحت »فروید معتقد است 

کند و آدمی را به  گیرد و نتواند درخود شخص به فعالیت بپردازد نمود خارجی پیدا می الشعاع قرار

(. 33: 1331)سیاسی، « دارد کوبیدن، شکار حیوانات و ضرب و جرح همنوع وا میشکستن، 

اند که  دانند بلکه بر این عقیده برخالف روانشناسان، عده دیگر پرخاش و تجاوز را ذات انسان نمی

است که رفتار  آموزد و فرهنگ بستری ها را می است که انسان به راحتی آن  ها مسائلی اکتسابی این

 دانند. اجتماعی می گیرد. در واقع ریشه جنگ را در مسائل و نیازهای در آن شکل می انسانی

شناسانه به جنگ دارد. در فلسفه نیچه تقابل میان  از میان فیلسوفان، نیچه نگاهی هستی

شود؛ یا چیزی وجود دارد یعنی نیرویی در کار است و برای گسترش  مطرح می« هیچ»و « جهان»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کند و یا اگر چنین فشار و  مقاومت میها  آن آورد و در برابر ا فشار میخود به دیگر نیروه

چیزی نیست جز کانونی « موجود»فی الواقع »مقاومتی درکار نیست، اساساً چیزی وجود ندارد. 

این کوششِ (. »31: 1331، )پیروز« کند میاز نیروهای متحد که برای گسترش بیشتر خود فعالیت 

(. حیات، مهمترین 733: 1333)نیچه، « گیرد معطوف به قدرت، حیات نام میاصلِ اراده   مبتنی بر

اصل در شناخت انسان است. یک ضرورت زیستی که وابسته به نقش اجتماعی و شرکت در 

شجاعت و ابراز قدرت، همیشه از لوازم زندگی ابتدایی افراد بوده »است.  حتی جنگ  و سیاست 

کردن دیگران با آنان  و قدرت خود و مطیع جاعت است، بنابراین انسان برای اثبات ش

فرمانروایی کند و به هیأت هست، ها  آن است تا دیگر نیروها را شکست دهد و بر جنگیده می

ای دوسویه پاسخگوی نیازهای  (. به این ترتیب فرد و جمع در رابطه13: 1333)بوتول، « درآید

قطبی )جنگ خوب و  سایر چیزها دو یکدیگرند. رویکرد نیچه به جنگ مانند رویکردش به 

  است که در آن ابر انسانی در آن بر همه نیروها چیره  در نظر او جنگی خوب»است.  جنگ بد( 

گویی به هستی برشمرده  شود. او ابر انسان را به منزله قله تمام نیروهای مردانه و به مثابه آری

های جسمانی،  ترین قدرت توسعه یافته (. از منظر نیچه ابر انسان تجلی36: 1333)نیچه،  «است

شود.  گرفتن یک گروه در یک قلمرو می است. کنش این ابرانسان، سبب قدرت روانی و فکری

نمایند، بلکه بنا به اهداف  ها، نه با نتایجی که تحصیل می جنگها  آن برعکس دیدگاه دیگر که در

غلبه قدرت قهریه است که سبب  شود؛ از این منظر تنها مسئله، پیروزی و و نیات تعریف می

 گردد. شود و حرکتی کمالی محسوب می هستی فرد و گروه می

که علوم انسانی  هایی با مالک های آن را مایه  توان بن یک اثر ادبی محض نیست و می شاهنامه

کند، سنجید. تطبیق کل و جزء آن با انسان و مسائل انسانی،  برای انسان و جوامع انسانی ارائه می

معنوی  و  گیرد تا بستری که در آن تمام نیروهای مادی  هایی که از نهاد فرد نشأت می کنش

بستگی دارد پیروز شوند، حتی  آن به   که هستی و حیات  کشاکشی شود تا در سازماندهی می

 دهد. هایی که از حقیقت دارد، ظرفیت این سنجش را در اختیار محققان قرار می انحراف
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 هدف پژوهش

شناسانه به این سؤاالت پاسخ داده  این پژوهش، تالش بر این است که با رویکردی مردم در 

 شود که: 

های واقعی قابل  تا چه اندازه با جنگ شاهنامههای  های جنگ . انگیزه، ساختار و ویژگی1

 اند؟  تطبیق

هنامه در آن ای از تمدن که شا توان به مرحله ها می . آیا با توجه به ویژگی و عنصرذهنی جنگ2

 برد؟ دارد یا در حال گذار از آن است پی  قرار

حقایقی در ارتباط با   . در ذیل جهان نمادینی که فردوسی در شاهنامه خلق کرده است چه3

 شرایط جامعه آن روزگار وجود دارد؟

 روش پژوهش

قسیم روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است؛ با استفاده از دیدگاه مردم شناسان، نخست به ت

در سیر تطور جامعه خواهیم پرداخت، ها  آن های شاهنامه براساس انگیزه بندی و توصیف جنگ

اندازی از مرحله تمدنی جامعه  سپس بسامد و اهمیت هر انگیزه را بررسی خواهیم نمود و چشم

ها  تکنیم و با تحلیل تفاو های واقعی مقایسه می های شاهنامه را با جنگ داد. جنگ خواهیم  ارائه 

ها به نتایجی در مورد شرایط سیاسی اجتماعی ایران و اندیشه فردوسی درخلق حماسه  و شباهت

 خواهیم رسید. 

 پیشینه پژوهش
حماسی انعکاس   گوناگون آن در متون های جنگ، پدیده معمول تاریخ بشر است که جلوه

ایای مختلفی مورد سبب شده است که از زو شاهنامهیابد. بسامد گسترده و عمیق جنگ در  می 

های جنگی و تصویرهای بدیع از مبارزات  مداقه قرار گیرد. مهارت فردوسی در آفرینش صحنه

صفا در   اهلل اند. ذبیح داشته  پژوهان به آن توجه ویژه است که شاهنامه پهلوانان، نخستین موضوعی 

های جنگ،  میدانفردوسی تا آن حد خوب از عهده وصف »نویسد:  سرایی در ایران می  حماسه

ها برآمده است که در زبان فارسی  های تن به تن و امثال این اوصاف پهلوانان، توصیف جنگ
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 ای که رضا زاده شفق (. مسئله231: 1333) «شمرد توان شاعری را از این حیث همدوش او نمی

سپاه و قاله ( در م1313) گذارد. ناتل خانلری می بر آن صحه  تاریخ ادبیات ایران( نیز در 1333)
های جنگ، ابزارآالت و تشکیالت سپاه و... را  دیدگاهی تاریخی دارد و میدان جنگ در شاهنامه

داند. سازماندهی نیروها در سپاه، انواع  های زمان ساسانیان و اسالم می تأثیر پذیرفته از جنگ

را  های جنگی ها و سالح ها )جنگ همگروه، جنگ تن به تن و جنگ حصار(، تاکتیک جنگ

(، در مقاله راهبردها و تفکرات جنگی ایرانیان 1336) که مسلم احمدی کند. مسائلی  تشریح می

نگاهی جامعه ( در 1332) فر پرداخته است. صیفوری و توفیقیان تر به آن مشروح شاهنامهدر 

شناسانه به بررسی چگونگی پیوند  با نگاهی جامعه ها در شاهنامه شناختی به علل و آیین جنگ

های جنگی  پردازد و تمرکز را بر توصیف و تشریح آیین ثر ادبی و واقعیت اجتماعی میا

زدایی، دفاع، دین و نفی بدی و  های جنگ از نام جویی و ننگ گذارد و برای علل و انگیزه می

ها  شناسانه جنگ به توصیف شکل رنگ گل تا رنج خاربرد. سرامی نیز در از  بیداد نام می

بندی که از آن با  اند، تقسیم ها به پنج گروه تقسیم شده ، جنگ شناسی نوع شکل نپردازد. درای می

محور است. اول جنگ مردانه  اخالق شود و مبتنی بر معیارهای  عناوین مردانه و نامردانه یاد می

ها با دیوان، اهریمنان که آن  ها با یکدیگرکه یا گروهی یا تن به تن است. دوم جنگ انسان انسان

کمک  اه گروهی و گاه تن به تن است. سوم جنگ انسان با جانوران، چهارم جنگ انسان بههم گ

)سرامی، « های نامردانه چون شبیخون و دام و مرغ و پری در مقابل اهریمنان و پنجم جنگ  دد

گذارد  هایی از این کردار در شاهنامه را به نمایش می بندی جنبه (. هرچند این تقسیم333: 1333

اجتماع پرداخت.   لستفاده از آن بتوان به تبیین مسائدهد تا با ا یار مناسبی به دست نمیاما مع

توانند در یک گروه قرار  رسد این پنج عنوان جنگ، براساس این معیار؛ نمی حتی به نظرمی

تواند  گیرند؛ مثال جنگ انسان با انسان و انسان با دیو یا جانوران؛ با جنگ به روش شبیخون نمی

برده به بررسی مردم   کدام از آثار نام یک جنس به حساب بیاید. با توجه به مطالب فوق هیچاز 

 اند.  نپرداخته شاهنامههای  شناسانه جنگ 
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 بحث اصلی

 سیر ساختار جنگ

اول: باند  است: مرحله اند که سیر جنگ، بین جوامع دارای پنج مرحله  شناسان بر این عقیده انسان

ابتدایی ترین و »است.  هدرت، تک به تک و با ابزار و وسایل ابتدایی بودکه در آن جنگ به ن

کوچک ترین جامعه انسانی باند است که تعداد اعضا آن حدود بیست نفر یا کمترباشد. باندها را 

(. 13: 1333)کمالی، « وسیالیست ترین جوامع بشری دانستتوان دموکرات ترین و س می

آوردن مرتع و آب پس از زیاد شدن  ه جنگ درآن برای به دستدوم: جامعه روستانشین ک مرحله

ای، که از اتحاد و اتفاق چند روستا به وجود  سوم: جامعه قبیله گرفته است. مرحله جمعیت در می

فرهنگی و گاه مذهبی، به  ای گسترده، گذشته از مرتع و آب، توسعه  است. در جوامع قبیله  آمده 

گردد. مرحله چهارم: امارت که حاصل اتحاد و اتفاق چند قبیله و  یدادن جنگ اضافه م  دالیل رخ

تر و معموالً خارج از محل  است. در این جامعه جنگ پیچیده ای بر قبایل دیگر بوده گاه غلبه قبیله

شد. مرحله پنجم: جامعه کشور است که از اتحاد و پیوند چند امارت به وجود  سکونت انجام می

تر  های کشوری بسیار گسترده ن سراسری و یک حکمران یا شاه بود. جنگآید و دارای قوانی می

است، اما  (. این پنج مرحله، تقریباً بین همه جوامع مشترک33-13های دیگر بود )همان:  از جنگ

یابد که  هایی می های مختلف و بین اقوام متفاوت دگرگونی بر اساس ساختارهای جامعه، در زمان

 پرداخت. خواهیم ها  آن به شرح

 

 ها های مشترک جنگ ویژگی

خاص  ها به منطقه  دهد. این گروه ها رخ می جنگ همیشه یک عنصر جمعی دارد و بین گروه

جغرافیایی منسوب هستند. فرقی ندارد که اقوام، گروهی کوچگرد یا یکجانشین باشند، به 

 است.ها  آن ترین عناصر هویتی هرحال، زمین یکی از اساسی

شود. ارتباطی که در  می ای از ارتباط وجود دارد که گاهی به ستیزه کشیده  گونهها  بین گروه

 کشاند. آن شاخص حقوق هر گروه مشخص است و عدول از آن ارتباط را به جنگ می
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دارند. حتی اگر   در پس هر جنگ، عنصری ذهنی وجود دارد؛ نیتی که همه بر سرآن توافق

کند، باز هم مصلحتی جمعی سبب  ه همه را درگیر میجنگ نزاعی بین دو نفر به نظر برسد ک

 شود.  اتفاق برای شرکت در جنگ می

ها در پی شکست مادی و معنوی یکدیگر  جنگ، کنشی خونین است. از آنجا که گروه

هستند، استفاده از سالح و درهم شکستن دشمن تا حد ممکن نتیجه مورد انتظار است و گریز و 

 (. 13: 1337ن نیست. )ادیبی سده، گزیری از کشتن و خون ریخت

 ها انگیزه جنگ

های هر جنگ این است که عنصری ذهنی در پس پشت آن وجود دارد. دالیلی  یکی از ویژگی

زیرین خود، بر  های  کند اما در الیه که هرچند با پیشرفت جوامع نمودهای ظاهریشان تغییر می

ها در  است. تقریبا همه جنگ بشر در ارتباط  ترین نیازهای نهاد و با ابتدایی همان اساس پیشین 

مراحل اولیه، ناکامی در مقابله و ستیز برای تصاحب طبیعت است اما پس از مدتی به خاطر 

ها  رخدادهای ناگزیر جنگ، مسایل ذهنی و روانی به همراه مسایل مادی و معیشتی، انگیزه جنگ

های جنگ تقریبا همیشه یکسان   ار و ویژگیدهد. نتایج و منافع مورد انتظ را تحت تأثیر قرار می

جویی و  ترسی و تالفی شود. غنیمت و غارت، بیگانه ها دچار تغییر می است اما انگیزه جنگ

 اند. ها برشمرده شناسان برای جنگ هایی است که مردم  نمایی انگیزه قدرت

 غنیمت و غارت 
ها را تحت تأثیر  ای که تمام کنش لهماندن تأمین غذا است. مسئ  ترین چالش بشر برای زنده مهم

غذا، تأثیر شگرفی بر روابط »که  اند شناسان بر این عقیده دهد. تا جایی که مردم  خود قرار می

ها،  گیرد و مطالعه موضوعاتی مانند آیین ای را دربر می ها دارد و ابعاد فرهنگی گسترده انسان

(. در 24: 1333)کونیهان، « غیر ممکن استازدواج و حتی دین، بدون در نظرگرفتن غذا تقریبا 

کند. این سه  ای وجود دارد که جنگ را به شکل سه گفتمان مطرح می شناسی نظریه جامعه

ها،  گیرد، ارتباط مستقیم دارد. یکی از آن هایی که با انگیزه غنیمت و غارت درمی گفتمان به جنگ

ی بر شکار دلیل تهاجم را به دست گرا است. این گفتمان در یک اقتصاد مبتن گفتمان طبیعت
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داند. خشونت، یک فن دستیابی به غذا است و جنگ نیز نوعی  آوردن فضا و منابع معیشتی می 

کند که در  شکار انسان است. دیگر گفتمان، اقتصادگرا است. این گفتمان بر این نکته تأکید می

همین امر کار را به مبارزه برای جوامع ابتدایی نوعی کمبود شدید در منابع معیشت وجود دارد و 

گرا است. این گفتمان،  است. سومین گزینه از گفتمان، مبادله  حفظ بقا و تعارض مسلحانه کشانده

: 1332داند )ریویر،  جنگ را به تجارت پیوند داده است و آن را نتیجه یک مبادله نافرجام می

دو گروه به توافقی برای زندگی در کنار ای است که در آن  (. منظور از مبادله نافرجام رابطه263

ها با مراحلی که پیش از این  است. این گفتمان اند و نزاع ادامه یافته  هم و تقسیم منابع نرسیده

گرا و اقتصادگرا، گفتمان  است. گفتمان طبیعت ها برشمردیم قابل تطبیق  برای سیر ساختار جنگ

با رشد جمعیت، جامعه به خاطر آب و مرتع در  که ای است؛ هنگامی مرحله روستانشینی و قبیله

گرا  برد. گفتمان مبادله های دیگر هجوم می گیرد و به خاطر تامین آن؛ به سرزمین تنگنا قرار می

تر از قبیله یعنی امارت و کشور است و به این دلیل  های قبلی در جوامع پیشرفته برآیند گفتمان

یرد زیرا که مسئله در این گفتمان هنوز کمبود و گ های غنیمت و غارت قرار می در ذیل جنگ

 است. چگونگی تامین منابع معیشتی 

های حاصلخیز نخستین راه حل اقوام ابتدایی برای تامین  از عصر باستان مهاجرت به سرزمین

داشته  ها را در پی ها بوده است که معموال مقاومت ساکنان اصلی آن سرزمین غذای انسان و دام

برای زمین قائل بودند، به باروری زمین مربوط بود و سبب ها  آن رزش و اهمیتی کهاست. تمام ا

شد. مهاجرت اقوام آریایی در چند مرحله به فالت ایران،  میها  آن های خونین بین بروز جنگ

های ابتدایی پیوند تنگاتنگی با قدرت  نمونه بسیار خوبی برای این ماجرا است. غذا، برای انسان

همیشه تامین آن با کشاکش و جنگ همراه بوده است. به همین دلیل افرادی که  دارد زیرا

شناخت بیشتری از شکار و گیاهان دارند )قدرت عرضه خوراک( نزد مردم دارای قدرتی 

 شوند. اجتماعی، حتی گاهی جادویی و دینی می

 بیگانه ترسی 
تکثر »ت به مفاهیمی چون توانسته اس های انباشت فرهنگی خود نمی انسان در نخستین قدم»

یابی فرهنگی خویش را با چنان  رسیده باشد و فرآیند هویت« نسبیت فرهنگی»و « فرهنگی
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ترین رفتارها که در جوامع انسانی قابل مشاهده  مفهومی سازش دهد، در نتیجه شاید یکی از رایج

تی، نژادی و های جنسی های متفاوتی همچون نفرت باشد که به صورت« 1ترسی بیگانه »است  

ترسی از چنان عمق و  (. این بیگانه23: 1333)فکوهی، « کند دینی در تاریخ انسانیت بروز می

ها تبدیل  را به موجوداتی فرا انسانی مثل دیوها و غول« دیگری»شدتی برخوردار است که 

ویی است و از س حریف و رقیب برای اثبات بود باشِ هر فرد و گروهی الزم کند. وجود نوعی می

  دهد و در این میان رابطه شدن و نابودی قرار می دیگر، همواره این هویت را در معرض کمرنگ

 آورد. ای را به وجود می پیچیده

 جویی نمایی و تالفی قدرت
شود  جویی از فرد شروع می کند. این حس برتری انسان برای برتری و سلطه بر دیگران تالش می

به جز نتایج مورد انتظار، یعنی پیروزی برای رسیدن به منابع  رسد. در جنگ و به قوم و ملت می

های دیگری نیز وجود دارد که اثرات آن برای مدت طوالنی  مادی و حفظ خاک اهداف و انگیزه

بود. همیشه جنگ به قصد نابودی کسی یا چیزی نیست بلکه هدف، انقیاد کامل   پایدار خواهد

است.  های بعدی  ندیشه خود و جلوگیری از تعرضکردن ا دشمن، دسترسی به منابع، حاکم

دهی نیروها، مهارت جنگاوران در به کارگیری ابزار جنگی، همبستگی گروهی و  توانایی سازمان

گر  های دیگر را جلوه که برتری گروهی بر گروه است  مقاومت در شرایط دشوار، نمایش قدرتی 

 ستیابی بیشتر و همیشگی به قدرت است.سازد و همزمان تالش برای توسعه توان خود و د می

گیرد  های غنیمتی و غارتی که سرزمین، منابع و ابزار مورد تهاجم قرار می در جریان جنگ

دیگری برای جبران   کردن، راه پیوندد که در باور عمومی گروه، جز تالفی رخدادهایی به وقوع می

کِشی  شود و هنگامی که کین می ده آن وجود ندارد. همیشه خون با خون و کنش با کنش پاسخ دا

آیینی،  جز رسالت  جویی، به گیرد. تالفی افتد، کنش آدمی در راستای تقدیر قرار می اتفاق می

های نظامی آماده  قدرت بسیاری در تهییج احساسات عمومی دارد که به سبب سازمان یافتن گروه

گرفتن  انند خونخواهی، بازپسهای مختلف م جویی، در شکل شود. عصبیت برای تالفی می  عمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 xenophobia 
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گروه و تضمین بقای  گرفتن زمین و یا جبران شکست سبب قوام هویت یک پادشاهی، بازپس

 شود. آنان می

 جنگ در شاهنامه

 شود: می  بندی برپایه معیارهای گوناگون تقسیمشاهنامه های  جنگ

و با  1موجودات فراسوییها،  اول، نسبت به طرف مقابل: به عنوان مثال جنگ ایرانیان با انسان

 حیوانات. 

های گروهی ایران با توران، بربرها،  دوم، براساس شکل رویارویی: جنگ گروهی )جنگ

هاماوران، رومیان، تازیان و....( یا جنگ تن به تن )جنگ رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، 

 رخ(.  یازدههای  های دیگری چون جنگ رستم و افراسیاب، کیخسرو و افراسیاب و نمونه

گیرد  ای که از آن نشئت می بندی جنگ بر اساس عنصر ذهنی و انگیزه در نهایت، برای تقسیم

شناسان و  جویی مورد توافقِ جامعه ترسی و قدرت سرفصلِ غنیمت و غارت، بیگانه  باید از سه

 یم.فردی و جمعی آگاهی یاب  های کنیم تا به نیازها و مفهوم کنش  شناسان، استفاده مردم

این نکته حائز اهمیت است که تعیین مرزهای دقیق و مشخص برای جدا کردن اهداف و 

توان جنگ را  جنگ به دلیل همپوشانی مرزها با یکدیگر، کار دشواری است اما می های  انگیزه

آورد.  به دست  تری از کلیت آن داد و تحلیل دقیق  ها جای ذیل مهمترین و آشکارترین انگیزه

نام بردیم، جزئی « های تن به تن جنگ»هایی که ما از آن تحت عنوان کار، کنش م اینبرای انجا

خاص  آید که در زمانی خاص یا تحت شرایط و طبق آیینی های گروهی به حساب می از جنگ

در حماسه به »کند هرچند  های گروهی را دنبال می  های جنگ دهد و اهداف و انگیزه می رخ 

: 1334نولدکه، ) «شود تا به فعالیت سپاهیان بیشتر اهمیت داده می هنرهای یکایک پهلوانان

است؛ به همین دلیل به غیر از جنگ رستم و  انداز ما از زاویه دیگری جا چشم ( اما در این147

های  های مستقل قابل بررسی است( به جنگ سهراب و رستم و اسفندیار )که به عنوان جنگ

 پردازیم. تن به تن دیگر نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فراسویی معادل واژه ماوراء الطبیعه به کاررفته است. .1
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 مبتنی بر غنیمت و غارت  های جنگ
شدن سیامک به دست اهریمن با انگیزه شکست دادن و تصاحب  ، با کشتهشاهنامهنخستین جنگ 

شدن  افتد. واقعه، در زمان آغازین، زمانی که همه چیز در حال صورتمند ملک کیومرث اتفاق می

شناسد، از  را نمی کند که آن دهد و کیومرث سکونت در سرزمینی را تجربه می است، رخ می 

. این 1اطالع است و هنوز برای ماندن در آن، تصمیمی نگرفته است حضور اهریمن نیز بی

هایی چون وداها  متن ها در اوستا و متون پهلوی، روایاتی پسینی هستند زیرا در پیش روایت

یین نظامی نو ها از هندیان، ایرانیان به دنبال تب جمشید نخستین انسان است. پس از جدایی ایرانی

هستند تا پیدایشی تنها مختص به خود داشته باشند به همین دلیل در این نظام، پیشدادیان پیش 

مندی هستند؛ در واقع کیومرث و پیشدادیان بعد از او  وشی تا صورت نمونه یا الگویی از فره

خستین نر جهان مینو است و بعد با جمشید)هایی مینوی هستند که جایگاهشان د نمونه پیش

شوند که دیگر نخستین انسان و  انسان یا نخستین شاه در نظام هندی( در زمین جاگیر می

نخستین شاهِ مربوط به نظام مشترک هند و ایرانی نیست بلکه از جمله پادشاهان ایرانی قرار 

، ساکنان 2گیرد. از سوی دیگر، اهریمن و دیوانِ قسمتِ اول شاهنامه در تحلیلی اوهمروسی می

چه گذشت  شوند که با مهاجران آریایی درگیری دارند. با توجه به آن ایران دانسته می یه فالت اول

ای یا تاریخی نگاه شود، پیشدادیان یا از عالم مینو  که به این اتفاق از دید اسطوره کند  نمی فرقی 

سلطه  گیرند یا با پیروزی بر ساکنان اصلی بر نواحی از فالت ایران در عالم خاکی جا می

های منتفع برای زیستن  ها غارت و سکونت در سرزمین یابند، در هر دو صورت انگیزه جنگ می

تازد، اما از این نقطه به بعد هرچند هنوز جنگ بر  میها  آن است. اهریمن دقیقا به همین قصد به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تواند مبتنی بر این موضوع هم باشد، که  می خواهی فرمان سروش مبنی بر از بین بردن دیوان، عالوه بر کین .1

 کیومرث باید با نابود کردن دیوان زمین را مسخر و سکونتگاه بی منازعی برای خویش گرداند. 

کنند دیوان را  جویی می ریخ پیهای متون اساطیری و حماسی را در تا . گروهی از متن پژوهان که اجزا و مولفه 2

بومیان هندوایران)به ویژه اقوام دراویدی و ناگاها که پرستندگان الهه شیوا بودند و یا دیگر اقوام بومی آسیایی( 

ها نشانه پوست تیره و نوع پوشش خاص  داری آن اند. سیاهی و شاخ های خونینی با آریاییان داشته دانند که جنگ می

-364: 1333گذاشتند که برخوردهای مذهبی نیز با مهاجران مهاجم داشتند)صفا،  ه بر سر میاست ک هایی و ماسک

 (236-233: 1333و واحددوست،  363
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ای آسمانی به  خواهی سیامک، جنبه شدن و کین سر تصاحب سرزمین است اما به خاطر کشته

 بخشد.  گیرد و به ادامه جنگ مشروعیت می ود میخ

است. لقبش در پهلوی « ساز خوب خانه»در اوستا  2میانه و هوسینقا در فارسی 1هوشنگ

(. به نظر 472: 1333زاده،  است )قلی  و در فارسی پیشداد به معنی واضع قانون 3پسداد

بودن پیشدادیان را  4یا نمونه رسد اتیمولوژی همین اسم و لقب، کافی باشد تا پیش می

بپذیریم و دیگر اینکه از تصمیم و امکان نمادین ایرانیان برای استقرار روی زمین یا این 

سرزمین مشخص، مطمئن شویم که در بخش بعدی، طهمورث سعی در حفظ و نگهداری آن 

ها را منقاد و  دارد. طهمورث با کشتن یک بهره و زینهار دادن به دو بهره از دیوان، آن

رسد که بقیه پادشاهان هر  کند. پس از آن نوبت به آبادانی می جایگاهش را مستحکم می

 کوشند. کدام به قدر خود در انجام آن می

 جنگ طهمورث با اهریمنان

کردن حیوانات و  کردن زمین و دیوان است. طهمورث رام خویشکاری طهمورث صراحتا مسخر

آوردن فرّه،  آموزد و با به دست پوشیدن را به مردم می مندی از دام و ماکیان، رشتن، بافتن و بهره

های پادشاه را در نخستین  دهد. طهمورث، نشانه بندد و دیوان را شکست می اهریمن را می

ها دچار استحکام نیست و  که هنوز زیرساخت گذارد در حالی به نمایش می شاهنامههای  قسمت

کردن  وقع براین است که تالش در برطرفگذارد و ت جامعه مراحل ابتدایی را پشت سر می

 نیازهای اولیه باشد.

 جنگ رستم با ساکنان دژسپید

کشد و با  کند، سران دژ را می رستم در شبیخونی به دژ سپید با لباس بازرگانان دژ را تسخیر می

 گردد. غنیمت بسیار از دژ به زابلستان باز می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Hosang 

2 Haosyangha 

3 pesdad 

4 prototype 
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 کاوس به مازندران لشکرکشی

مسحور  کاوس،  که  است. هنگامی  دران با وسوسه دیو و به قصد جهانگیری کاوس به مازن  حمله

کند که جمشید و فریدون و منوچهر حتی  شود قصد تسخیر سرزمینی را می توصیف مازندران می

شدن بوم و بر را داشت، اما  بودند زیرا نبردی دیگر با دیوان، خطر از دست از آن یاد نکرده 

بود. عاقبت این جنگ با پایمردی رستم به  و گرفتن باج و ساو بسته  کاوس کمر به فتح سرزمین

ماند. پس  یازیدن به مازندران برای کاوس می انجامد اما ننگ رهاکردن ایران و دست پیروزی می

از جنگ هاماوران که افراسیاب همزمان با اسارت کاوس، تازیان را شکست داده است و ادعای 

خواهد که  خواند و از او می پاسخ به کاوس که خود را شاه ایران می پادشاهی ایران را دارد، در

 گوید: ایران را بپردازد، می
 

      ترا گر سزا بودی ایران بدان

 

 نیازت نبودی به مازندران 

(323: 1333)فردوسی،   

 داند. همانطور که پیدا است، افراسیاب خود را برای پادشاهی سزاوارتر از کاوس می

 یترس بیگانه

که مواجهه با  ترین موقعیت است که از ناشناخته ترسی، الیه زیرین تمام مناسبات بشری بیگانه

ترین  ترسی در سطحی کند. این بیگانه ای تعمیم پیدا می شود و به هرپدیده مرگ است شروع می

گیرد و مسئله تکرار شونده در  های ناشناخته را در برمی های جدید و انسان حد خود، سرزمین

پوشی پهلوانان در جنگ، کنشی در همین ارتباط است که کامال آگاهانه به  ها است. نام تمام جنگ

کند. در  تر می شود. ناشناسی و ناآگاهی از حریف، مبارزه و شکست او را سخت کارگرفته می

ها  آن جویی در نمایی یا تالفی غنیمت، قدرت و  هایی وجود دارد که انگیزه غارت  شاهنامه جنگ

ترسی است. تقابل و تضادی  دادن آن بیگانه است و عامل اساسی در رخ وجود ندارد یا ضعیف 

 شود. که از سوی گروهی درک و تحمل نمی

است. سام در توصیف این  ها، جنگ سام با دیوان مازندران و گرگساران  یکی از این جنگ

ای  د را باختند، من چنان نعرهسپاهیان ما با دیدن انبوهیِ سپاه نبیره سلم، خو»گوید:  جنگ می
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(. دو سپاه، 332: 1333)سرامی، « گرفتند در آمد و جنگیان کارزار را پی برداشتم که زمین به لرزه 

یابد. دیگر علتی برای  شود و جنگ خاتمه می می  شوند، انتقام سلم و تور گرفته با هم روبه رو می

کنند که  ترسند و اقدام به جنگی می ر میآغاز جنگ دیگر نیست اما دو سپاه به شدت از یکدیگ

 پیروز آن ایرانیان هستند:

       کردار مور و ملخ سپاهی به

     چو برخاست زان لشکر گشن گرد

       من این گرز یک زخم برداشتم

       خروشی خروشیدم از پشت زین

        دل آمد سپه را همه بازجای
 

   خـش  هـن  و  وهـه کـدا نـیـت پـد دشـبـن 

 رخ نامداران ما گشت زرد

 سپه را هم آن جای بگذاشتم 

 که چون آسیا شد بریشان زمین

 سراسر سوی رزم کردند رای
 

 (314: 1333)فردوسی، 

دهد،  ها همیشه بین دو گروه بیگانه رخ می فرود بسیار عجیب است. هرچند جنگ  ماجرای

که  ای است. جنگ و تسخیر قلعه  بل ایرانیاناما در این جنگ فرود، پسر سیاوش، کامال اتفاقی مقا

کشی است اما هر دو طرف، کمر بر جنگی از هر  ایرانیان ندارد و به نوعی خود هیچ سودی برای

است که ناشناس بودن جنگیان سبب  اند. مسئله بسیار آشکار در این جنگ این سو شکست، بسته

سازد.  را می شاهنامههای  ژدیترین ترا شود و یکی از عمیق کشتن می ترس، خشم و سپس

کند از  دهد و شدیدا به او توصیه می کیخسرو همه چیز را درباره فرود برای طوس توضیح می

 نزدیک شدن به قلعه فرود بپرهیزد:

         نداند کسی را ز ایران به نام

         سپه دارد و نامداران جنگ

       همو مرد جنگست و گرد و سوار

           بباید شدن به راه بیابان
 

 از آن سو نباید کشیدن لگام 

 یکی کوه بر راه دشوار و تنگ 

 به گوهر بزرگ و به تن نامدار

 نه نیکو بود راه شیران زدن
 

 (413)همان، 

دهد و  گذرد عبور می رغم فرمان شاه، سپاه را از راهی که از کالت فرود می اما طوس علی

 :انگیزد خشم و ترس فرود را بر می
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        براندند ازآن راه پیالن و کوس

        پس آگاهی آمد به نزد فرود

         ز نعل ستوران و از پای پیل

          چو بشنید ناکاردیده جوان
 

 به فرمان و رای سپهدار طوس 

 که شد روی خورشید تابان کبود

 جهان شد به کردار دریای نیل

 دلش گشت پردرد و تیره روان
 

 (476 :)همان

 شود. چه باید بشود می و در پایان هر آن

 جویی نمایی و تالفی قدرت
های غارت  ای است که جنگ شود. تالفی، بهانه جویانه از زمان کیومرث آغاز می های تالفی جنگ

کند.  می ای ارزشی تبدیل خواهانه و موضوعی مادی را به مسئله کین های و غنیمتی را به جنگ

را دینی  شاهنامههای  اهنامه پژوهان از جمله سرامی، جوهره همه جنگبراین مبنا گروهی از ش

 -جنگ مذهبی  -که پهلوان برای باوری خاص  هایی اند. بر این اساس، عالوه بر قسمت دانسته

های دینی به  ها نیز در شمارجنگ زند )جنگ گشتاسب و ارجاسب(، بقیه جنگ شمشیر می

نمایی و  ها با انگیزه قدرت تر، جنگ بندی روشن آید. در این بخش برای تقسیم می  حساب

است که برپایه  خواهی، مذهبی و بر سر پادشاهی تقسیم شده جویی، به سه بخش جنگ کین تالفی

 آید.  موازین و باورهای آن روزگار همه موضوعاتی اعتقادی به حساب می

 خواهی کین

         درود آوریدش خجسته سروش

        ن منساز و برکش به فرما سپه

         دیو روی زمین از آن بدکنش

 

 کزین بیش مخروش و بازآر هوش 

 برآور یکی گرد از آن انجمن

 ز کین بپرداز و پردخته کن دل

 (43-43پادشاهی کیومرث:  :)همان      

شود، منشا  گیری تخریب می چه در جریان انتقام نیست؛ آن فایده  رحمی بی گیری، بی انتقام

است. حس انتقام چیزی جز  ی ما است؛ پس عمل انتقام، در واقع یک اقدام دفاعیخطری برا
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شود، مانند دِینی  ( که در بسیاری موارد پسندیده پنداشته می1331:33غریزه بقا نیست )دورکیم، 

( و بنیادی 343: 1333است )سرامی،  شاهنامهکه باید ادا شود. کین، درون مایه مستمر و مستدام 

کشی در زمان کیومرث، نخستین انسان اوستا  ر نبرد بین خوبی و بدی دارد. اولین کینهنمادگونه د

هایی چون جنگ  گیرد. جنگ و نخستین شاه شاهنامه، به فرمان سروش خجسته صورت می

کیومرث و هوشنگ، فریدون و ضحاک، منوچهر و تور و سلم، جنگ در زمان گرشاسب و قباد، 

اند. در  جویی رخ داده خواهی و تالفی رخ، به دلیل کین پادشاهی کیخسرو و جنگ دوازده

کردن دشمن، گرفتن باج و ساو، دستیابی به مراتع بیشتر و جذب  خواهی اهدافی چون منقاد کین

خواهی، ابراز قدرتی  ترین دلیل برای کین شود اما مهم مزدور برای لشگر سبب وقوع جنگ می

 آید. ی به وجود میا که از اتفاق آحاد برای کسب خواسته است

 هوشنگ با دیوان  و  کیومرث جنگ

است و همانطور که در ابتدای این بخش آمد، کیومرث به  این جنگ برسر خونخواهی سیامک

کشی از دیو  خواهی از خون سیامک برخیزد. انتقام و کین شود به کین موظف می  فرمان سروش

ای آسمانی  مبنی بر محول شدن وظیفهاقدامی هیجانی از سوی کیومرث نیست بلکه او فرمانی 

 گوید: کند و پس از انجام وظیفه، جهان را بدرود می دریافت می

       چو آمد مران کینه را خواستار

      برفت و جهان مردری ماند از او

 

 سرآمد کیومرث را روزگار 

 نگر تا که را نزد او آبروی

 (36-33: 1333)فردوسی،            

 ضحاک جنگ فریدون و

)آبتین(، گاو برمایه و جوانان بسیاری که به دست  فریدون به خونخواهی پدر

است  خیزد. جنگ فریدون و ضحاک بازسازی جنگ اهورا و اهریمن اند برمی شده کشته ضحاک

یابد.  است و باید به دست منجی از دشمن و اهریمن نجات که بدی جهان را فراگرفته هنگامی

مند، انگیزه دیگر این  ان از اهریمن و بازگشتن ملک به پادشاهی فرهگیری سرزمین ایر بازپس

 خواهی در الویت قرار دارد. جنگ است اما کین
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        دلش گشت پردرد و سر پر زکین

        چنین داد پاسخ به مادر که شیر

         کنون کردنی کرد جادوپرست

          بپویم به فرمان یزدان پاک
 

 اندر آورد چین به ابرو ز خشم 

 نگردد مگر زآزمایش دلیر

 مرا برد باید به شمشیر دست

 برآرم ز ایوان ضحاک خاک

 (36-33)همان:                 

 جنگ منوچهر با سلم و تور

گرمی فریدون  دهد. منوچهر به پشت شدن ایرج رخ می هایی است که پس از کشته سلسله جنگ

یابند، پیشدستی کرده و  و تور که از این موضوع آگاهی میبندد. سلم  خواهی ایرج می کین کمر به

زنند اما سپاه ایران آماده است و  تازند و به سپاه ایران شبیخون می با لشکری بزرگ به ایران می

شود. سلم، قصد پناه گرفتن در دژ را دارد اما قارن پیش  سرانجام در جنگی بزرگ؛ تور کشته می

برد و در جنگی بزرگ سلم کشته و  است پس به سلم حمله می  کردهاز او دژ را با نیرنگ تسخیر 

 شوند. سپاهش تسلیم می

 جنگ گرشاسب با افراسیاب

زده شده، به پیشباز جنگ با  خونخواهی نوذر، پادشاه ایرانی، که گردن گرشاسب و قباد به

گذارد  دان نبرد میبار پا به می ها است که رستم برای اولین روند. در این سلسله جنگ تورانیان می

شود. رستم در گفتگو  ترین ستون مبارزه با دشمن تبدیل می و برای مدت بسیار طوالنی به اصلی

 گوید: کند در مورد جنگاوری خویش می با زال که او را آماده رفتن به میدان می

        چنین گفت رستم به دستان سام

         های دراز چنین یال و این چنگ

         ن آید و رزم سختاگر دشت کی

 

             که من نیستم مرد آرام و جام 

              نه واال بود پروریدن به ناز

 بود یار یزدان پیروز بخت

 (47-43)همان:                  

گریزد و  شود و افراسیاب درآستانه شکست از رستم می در این جنگ شماساس کشته می

 کند. جیحون عقب نشینی میسپاه توران تا آن سوی 
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 خواهی سیاوش کین

، چند جنگ  خواهی های خونخواهی سیاوش است. این کین ، جنگشاهنامه ترین جنگ پردامنه

کشانی، جنگ با اشکبوس،  بزرگ و نبردهای تن به تنِ بسیاری را به دنبال دارد. جنگ با کاموس

ها است.  و مکران از جمله این جنگ نبردهای تن به تن پهلوانان ایرانی و تورانی و جنگ ایران

شدن سیاوش، رستم )زمانی که هنوز کیخسرو به دنیا نیامده است(  پس از شنیدن خبر کشته

افرازد و  خواهی سیاوش را برمی خواه سیاوش باشد. رستم پرچم کین کند که کین سوگند یاد می

ن را به کیخسرو بسپارد. البته داند تا در آینده آ خواه خون سیاوش می خود را تا پایان عمر کین

ای قابل بررسی است زیرا  جویی از چه کسی باید صورت گیرد، خود مسئله سوال که کین  این

 پهلوان کاوس است.  سهم کاوس در کشته شدن سیاوش کمتر از افراسیاب نیست و رستم جهان

دینی آمده که  که در روایات همچنان»خورد و  ا کیخسرو رقم میپایان افراسیاب در نبرد ب

سرانجام اهریمن را بیرون از آب بکشند و سرش را ببرند، افراسیاب را نیز از بن دریای 

 (. 116: 1337)سرکاراتی،  «کنند کشند و به خنجر میانش را به دو نیم می چیچست بیرون می

        به گردان چنین گفت رستم که من

         که اندر جهان چون سیاوش سوار

           یکسر ندارید خرد چنین کار

         ها همه ترس بیرون کنید ز دل

       ام به یزدان که تا در جهان زنده
 

 برین کینه دادم دل و جان و تن 

 نبندد کمر نیز یک نامدار

 چنین کینه را خرد نتوان شمرد

 زمین را ز خون رود جیحون کنید

 ام به کین سیاوش دل آگنده

                     (233-237ن: )هما                

 جنگ نوذر و افراسیاب

        نبیره که کین نیا را نجست

 

 سزد گر نخوانی نژادش درست 

                    (12)همان:                     

خواهی همیشه از سوی ایرانیان نیست بلکه کنشی است که تورانیان نیز به آن دست  کین

ریزد اما  شود و بر زمین می خون سلم و تور به خاطر کشتن ایرج مباح مییازند. هرچند  می

گرفتن پادشاهی نیای خود دارد. تورانیان از نابسامانی ایران و ناکارآمدی  افراسیاب عزم بر پس
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شدن تور و سلب  کشتهها  آن کنند تا پادشاهی را تصاحب کنند اما بهانه پادشاه ایران استفاده می

عهدی افراسیاب نخستین جنگ  از اوست. در زمان پادشاهی نوذر، و زمان ولی حق پادشاهی به

گیرد در این جنگ هزار و دویست تن از بزرگان ایران  جویانه تورانیان دربرابر ایرانیان در می انتقام

شود. اما به پایمردی اغریرث بقیه  زده می آیند و نوذر پادشاه ایران گردن به اسارت تورانیان در می

 شود. ها به خاطر وقوع خشکسالی متوقف می برند. این جنگ می سالم در  زرگان ایران جانب

 مذهبی جنگ

جویی قرار  نمایی و تالفی بندی قدرت هایی که ذیل تقسیم که اشاره شد تمام سرفصل همانطور 

های زیر به این دلیل تحت عنوان جنگ  شود اما گزینه های دینی محسوب می گیرد جزء جنگ می

است که به دو نحله زرتشتی و میترایی، دو آیین شناخته شده در ایران باستان  مذهبی قرارگرفته 

 اشاره دارد.

 گسترش دین بهی

های ایرانیان و تورانیان است که یک جنگ  جنگ گشتاسب و ارجاسب جزء آخرین جنگ

برای ها  آن وتالشرسد. دلیل این جنگ، گرویدن ایرانیان به زرتشت  عیار به نظر می مذهبی تمام

بهی )زرتشتی( است. در این جنگ پهلوانانی چون اردشیر، اورمزد، گرامی، بستور و  گسترش دین

است که اسفندیار شاهزاده ایرانی در  شوند. رویارویی بعدی، زمانی می  زریر از سپاه ایران کشته

جاسب از نابسامانی شود. ار بند گرفتار است و گشتاسب به قصد ترویج دین بهی از بلخ دور می

کشد. هرچند لهراسب با هزار تن از بازاریان  کند و به سوی بلخ لشکر می اوضاع ایران استفاده می

کنند و تعداد  ها را ویران می شود، تورانیان آتشگاه پردازند اما لهراسب، کشته می به مقابله با او می

  ها، بیست و هشت پسر گشتاسب کشته رسانند. در این جنگ بسیار زیادی از موبدان را به قتل می

کردن اسفندیار و آوردنش به میدان  بست را آزاد شد از این بن شوند و جاماسب تنها راه برون می

شود و باگذر از هفت خوان به دژ ارجاسب  داند. سرانجام اسفندیار از بند رها می جنگ می

کشد و به جنگ  ده را میدهد، ارجاسب مست و خواب آلو رسد، خواهرانش را نجات می می

 دهد. ارجاسب و گشتاسب پایان می
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    بدانید گفتا کز ایران زمین

     یکی جادو آمد به دین آوری

      همی گوید از آسمان آمدم

      مر او را بگویی کزین راه زشت

       مر آن پیر ناپاک را دور کن

     گر ایدونک نپذیرد از ما سخن

      سپاه پراکنده بازآوریم

      به ایران شویم از پس کار اوی

    برانیمش از پیش و خوارش کنیم
 

              بشد فره و دانش و پاک دین 

 به ایران به دعوی پیغمبری

 ز نزد خدای جهان آمدم 

  بگرد و بترس از خدای بهشت

 برآیین ما بر یکی سور کن

 کند روی تازه به ما بر کهن

 یکی خواب لشکر فرازآوریم

 نترسم از آواز و پیکار اوی

 ببندیم و زنده به دارش کنیم

 (16-33)همان:                  

 پیمان  پاس 

شکنی، منطق  داشتن پیمان است. با پیمان دهد نگه ها صبغه دینی می که به جنگ موضوع دیگری

ی ارزش دهد اما جنگ نیز معیارهای  صلح یعنی اخالق جاری فردی جای خود را به جنگ می

(. 74: 1333کلمه سازگار نیست )پرهام،  جاری  اخالق به معنای خود را دارد که با موازین 

های اخالقی کشور خویش، ایمان داشتن مطلق به  کردن طبق سنت اخالقی بودن، یعنی زندگی

(. وقتی پیمان از 171: 1333تواند معیار زندگی اخالقی باشد )کاسیرر،  ها که گاهی نمی سنت

های زیرین اعتقادی ایرانیان، تعهداتی که مهر)میثره( بر آن  شود در الیه می ی نقضسوی گروه

: 2733شکنان است)پورداود،  کننده پیمان شده است و مهر، خود، مجازات نظارت دارد شکسته

شکنی در  کند تا بر پیمان شکنان پیروز شوند. از این نمونه پیمان (. او جنگجویان را یاری می463

توان به تقاضای افراسیاب برای کشتن بزرگان و شاه ایران که در دست تورانیان اسیر  میشاهنامه 

شود یا آن چه  دهد و به خاطرش کشته می کرد، کشتاری که اغریرث به آن تن نمی بودند اشاره

خواهد )زیر پا گذاشتن پیمان و کشتن اسیران  کیکاوس پس از صلح با تورانیان از سیاوش می

 های دراز دامن ایرانی را به دنبال دارد.  شدن شاهزاده ایرانی و جنگ کشتهتورانی( که 

 یکی کینه نو برانگیختن       چه چاره است جز خون او ریختن
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       به دژخیم فرمود کو را کشان

      بیامد خروشان به خواهشگری)اغریرث(

        که چندین سرافراز گرد و سوار

       گرفتار کشتن نه واال بود

     نشان گزندسزد گر نیاید به جا

 

 ببر تا بیاموزد او سرفشان...

 بیاراست با نامور داوری

 نه با ترگ و جوشن نه در کارزار

 نشیب است جایی که باال بود

 سپاری همیدون به منشان به بند

(444-422: 1333)فردوسی،         

 خوانیم: و اسیران را بکشد میخواهد سیاوش پیمان نامه را نقض کند  جا که کاوس می آن

        به نزد سیاوش فرستم کنون

بر               بفرمایمش کاتشی کن بلند

     آتش بنه خواسته هر چه هست

      پس آن بستگان را بر من فرست

       تو با لشکر خویش سر پر زجنگ

         همه دست بگشای تا یکسره
 

 یکی مرد پر دانش و پرفسون 

ران پای ترکان ببندببند گ  

 نگر تا نیازی به یک چیز دست

 که من سر بخواهم ز تن شان گسست

 برو تا به درگاه او بی درنگ

 چو گرگ اندر آید به پیش بره

(342-343)همان:   

 جنگ بر سر پادشاهی

جهت شاهان باید از  همین خویشکاری شاهان باستانی ایران همیشه نگهبانی از دین و آیین بود؛ به

بودند که این توانایی را در اختیار آنان قراردهد. این  ای برخوردار می وی فراسویی و ممیزهنیر

گرفت فرهمندی را اساس اندیشه سیاسی در  موضوع که از مزدیسنا و خردمزدایی ریشه می

گرداند.  داد. نمادی از مشروعیت که همه قدرت را حول پادشاه متمرکز می شاهنامه قرار می

ساخت و شاه را به شاهی آرمانی  تر می ت و قدرت شکوه فره را افروختهفرهمندی قدر

عالوه بر فرّشاهی و موبدی، فرّایزدی رکن »کرد که تایید مردم را با خود همراه داشت.  می تبدیل

(. برای 73: 1333)بهرامی عین القاضی و اسالمی، « مهم پادشاهی و نمایانگر تایید الهی بود

او،  ستایش  و   یزدان به  ایمان »عبارتند از:  که یزدی برای شاه، شرایطی الزم بودا مندی از فرّه بهره

: 1334)رستگار، « مبارزه با بدی، پایبندی به اصل دادگری و نیکی و حکومت بر پایه داد و دهش
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های مقدس پادشاهی، تضمینی برای پایداری کشور و مردم بود، مردم نیز به هر قیمتی  (. پایه13

شدن پادشاه فرهمند به منزله نابودی کشور و ملت بود به  کردند. شکست یا کشته دفاع می از آن

ها بود که هم  ترین جنگ همین جهت، جنگ برای حفظ پادشاهی درمقابل متجاوزان از جدی

 داشت. جنبه دینی و هم جنبه قدرت نمایی

 جنگ کیومرث و سیامک با اهریمن

داند که انبازی  کنند. او نمی که همه جهان از او اطاعت می است منازع جهان کیومرث، پادشاه بی

شود. نکته جالب این  در حکومت دارد. آگاهی از این موضوع سبب جنگ میان دیو و سیامک می

که جامعه ابتدایی است  است که اولین جنگ شاهنامه صراحتاً جنگ بر سر پادشاهی است. با این

 است.ها  آن ای بدیهی برای ید اما حفظ حکومت، مسئلهآ و دد و دام و دیو و پری کنار هم می

 جنگ کاوس با بربرها 

 آورند وایرانیان به رهبری گودرز، سرسختانه با پس از جنگ مازندران، بربرها به ایران هجوم می

 شوند: انجامدو بربرها باژ گزار ایرانیان می کنند که به شکست بربرها می مقابله میها  آن

          بران راستیچو شد کار گیتی 

         یکی با گوهر مرد با گنج و نام

          چو آمد به شاه جهان آگهی

         بزد کوس و برداشت از نیمروز

          همه بر سپرها نوشتند نام
 

 پدید آمد از تازیان کاستی 

 درفشی برافراخت از مصر و شام

 که انباز دارد به شاهنشهی

فروز سپه شاددل شاه گیتی  

 بجوشید شمشیرها در نیام

(23-34: 1333)فردوسی،   

 کاوس با هاماوران جنگ

تابد. در این جنگ  شود که از فرمانبری ایران سرمی جنگ با سرکشی شاه هاماوران آغاز می

شوند  گیرند اما در نهایت تسلیم می شوند و در مقابل ایران قرار می بربرستان و هاماوران متحد می

شدن کاوس به سودابه و اسیر شدنش با مکر شاه  نند که باج بپردازند. در پی عاشقک و قبول می

هاماوران و بی شاه ماندن ایران، افراسیاب و شاه تازیان که هر دو قصد تسخیر ایران را دارند، با 
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 برند و رستم ابتدا هاماوران را در هم شوند. در این هنگام ایرانیان به رستم پناه می هم درگیر می

رود. تورانیان که تازیان را شکست  کند سپس به جنگ بقیه متحدان می شکند و شاه را آزاد می می

بودند ابتدا بر ایرانیان مسلط شدند اما در جنگی با کاوس شکست خوردند و بار دیگر  داده 

 ایرانیان پیروز میدان شدند:

      به جنگش بیاراست افراسیاب

      سر بخت گردان افراسیاب

     و بهره ز توران سپه کشته شدد

 

 به گردون همی خاک برزد برآب 

 بران رزمگاه اندرآمد به خواب

شد سرسرکشان پاک برگشته  

(332 )همان:  

 جنگ ایرانیان و پادشاه مکران

خواهد. پادشاه مکران این اجازه را  کیخسرو برای عبور سپاه ایران از پادشاه مکران رخصت می

شود تا سرزمین و قومش را از سلطه ایرانیان نجات بخشد.   با کیخسرو می دهد و آماده جنگ نمی

 یابد. دار سپاه مکران به دست تخوار و سپس شاه مکران جنگ خاتمه می اما با کشته شدن طالیه

 رستم و سهراب

گیرند و انگیزه  های تن به تن در شاهنامه همه در ساختار کلیِ یک جنگ قرار می هرچند جنگ 

ای متفاوتی ندارند، اما اشاره به جنگ رستم و سهراب و رستم و اسفندیار به عنوان ه و هدف

رسد. سهراب نوجوان قصد حمله به ایران و رزم با کاوس را در  جنگ مستقل؛ الزم به نظر می

داند رستم تنها به  کند زیرا می پرورد و افراسیاب مقدمات این لشکرکشی را فراهم می سر می

است. سهراب  شود و تسخیر ایران تنها در نبود رستم ممکن ه خود کشته میدست کسی از تخم

خواهد با پیدا کردن رستم ایران را از دست کاوس  نیز قصد فرمانبری از افراسیاب را ندارد و می

 شود که باید بشود. و افراسیاب نجات دهد و عاقبت همان می

       کنون من ز ترکان جنگ آوران

           کاوس رابرانگیزم از گاه 

      به رستم دهم تخت و گرز و کاله

کران فراز آورم لشکری بی   

 از ایران ببرم پی توس را

 نشانمش بر گاه کاوس شاه
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      از ایران به توران شوم جنگجوی

          بگیرم سر تخت افراسیاب

       چو رستم پدر باشد و من پسر
 

 ابا شاه روی اندر آرم به روی

ه بگذارم از آفتابسر نیز  

 نباید به گیتی کسی تاجور

(137-146)همان:   

 اسفندیار  رستم و  جنگ

گشتاسب پادشاهی را به او بسپارد و شیوه و باور نو او را  که خواسته صریح اسفندیار این است

کند. این جنگ  ای یا بهایی از پذیرش آن شانه خالی می بپذیرد اما گشتاسب در هر نوبت به بهانه

های شاهنامه است؛ جنگ بین آیین نو در برابر آیین اجدادی. رستم  ترین جنگ کی از پیچیدهی

فرستد اما  است. گشتاسب اسفندیار را به جنگ رستم می پهلوان و اسفندیار شاهزاده ایرانی جهان

اش پیروزی چه کسی است؟ در صورت پیروزی کدام طرف ایرانیان پیروز جنگ  آرزوی واقعی

ر هرحال انگیزه جنگ تصاحب پادشاهی و گستردن آیین نو است که با توجه به شده اند؟ د

 است.  های ابتدایی جنگ به شکست ایرانیان انجامیده ویژگی
 

          چنین گفت با مادر افراسیاب

       مرا گفت چون کین لهراسب شاه

         همان خواهران را بیاری ز بند

        جهان از بدان پاک بی خو کنی

         همه پادشاهی و لشکر تراست

         وگر هیچ تاب اندر آرد به چهر

          کام او تاج بر سر نهم که بی
 

 که با من همی بد کند شهریار 

 بخواهی به مردی ز ارجاسب شاه

 کنی نام ما را به گیتی بلند

 بکوشی و آرایشی نو کنی

 همان گنج با تخت و افسر تراست...

که بر پای دارد سپهر به یزدان  

 همه کشور ایرانیان را دهم

(3-14)همان:   
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 گیری نتیجه
شناسانه جنگ و سیر تطور جامعه  بندی مردم  با تقسیم شاهنامههای  های جنگ  و ویژگی انگیزه 

ها نیز  های وقوع جنگ ذهنی و مولفه  ساختارهای جامعه، ساختارهای  است. با تکامل قابل تطبیق 

نمایی و  های قدرت مربوط به جنگ شاهنامههای  یابد. بیشترین تعداد جنگ   کامل میتغییر و ت

مذهبی و جنگ بر سر پادشاهی ذیل آن قرار  های  خواهی، جنگ است که کین جویی  تالفی

ای در حال  ها، نمایانگر جامعه است. این نوع جنگ  گیرد که همه با امور مقدس در ارتباط می

هایی برای استحاله به حکومت و رسیدن به هویت  مایه است و نیاز به بنشدن به کشور  تبدیل

های غارت و  همین دلیل حتی درجنگ یافته است. به  باورهای نظامها  آن ملی دارد که از مهمترین

بر مسخرکردن زمین به قصد انتفاع از آن است، باز هم ها  آن که تمرکز در غنیمتی آغاز شاهنامه

بخشند. در  ها مشروعیت می شود زیرا مسائل ارزشی به جنگ ها مشاهده می رزشتنیدگی با ا درهم

هستند و به اندازه امکانات   ملی خویش  ، ایرانیان؛ قومی درحال بازیافتن و ساختن هویتشاهنامه

 مادی برای این امر به مشروعیت نیاز دارند. 

گی باید منجر به پیروزی شناسی نتیجه جنگ اهمیتی ندارد اما درشاهنامه هرجن در مردم 

شود. این مسئله با فلسفه جنگ مطابقت دارد؛ اینکه اگر چیزی بخواهد به هیئت هست درآید 

ها پیروز شود و خود را گسترش دهد. حاصل  باید بر نیروهای دیگر فشار بیاورد و برآن

ان در است که سبب استیالی ایر  مندی ، زمین، پادشاهی و باورهای نظامشاهنامههای  جنگ

نمادین که از جهاتی با واقعیت   دهد. جهانی شود و به هویتش شکل می قلمروی گسترده می

 آرمانی و نداشته ایرانیان است.  مطابقت دارد و از جهاتی بازتاب دنیای

 بینیم: های شاهنامه را در نمودار می در پایان، انواع جنگ
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 های شاهنامه : انواع جنگ1نمودار 

 جنگ ردیف
 غنیت و
 غارت

بیگانه 
 ترسی

کین 
 خواهی

جنگ 
 مذهبی

جنگ 
 برسرپادشاهی

 نتیجه جنگ

1 
و  وسیامک کیومرث

 اهریمن
      شکست 

2 
و  وهوشنگ کیومرث

 اهریمن
      پیروزی 

 پیروزی       و اهریمن  طهمورث 3

 پیروزی       فریدون و ضحاک 4

 پیروزی       منوچهر و تور 7

 پیروزی       منوچهر و سلم 3

3 
سام و دیوان مازندران 

 وگرگساران
       پیروزی 

 پیروزی       رستم با ساکنان دژ سپید 3

 ناتمام       نوذر و افراسیاب 3

16 
و   طهماسب زو

 افراسیاب
      آشتی 

 پیروزی       کاوس و بربرها 11

       کاوس و هاماوران 12
شاه  تسلیم

 هاماوران

 پیروزی       رستم و سهراب 13

 آشتی       سیاوش و افراسیاب 14

 پیروزی       ایران و توران 17

 پیروزی       ایران و فرود 13

 پیروزی       جنگ یازده رخ 13

 پیروزی       کیخسرو و افراسیاب 13

 پیروزی       ایران و مکران 13

 پیروزی       گشتاسب و ارجاسب 26

 شکست       رستم و اسفندیار 21
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