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 مقدمه
نه  شاهنامهسخن گفتن از ارزش و اهمیت 

مقصود اين مقاله و نه در بضاعت نويسنده آن 
کی از است؛ در اين گفتار سعی شده است به ي

يعنی جنگ  شاهنامههای کشف نشده ساحت
)= جنگ نرم( به عنوان يکی از مباح   روانی

-های دورها از زمانمورد توجه در اغلب جنگ
پرداخته  شاهنامهدر  - به قدمت تاريخ جنگ

چرا که از میان آثار فارسی اين کتاب ، شود
بیشترين رخدادهای نظامی و جنگی را در خود 

اين منظور داستان پرکشش و پر پرورده است. به 
ها داستان معنای رستم و اسفنديار از میان ده

انتخاب و اساس کار قرار گرفته  شاهنامهرزمی 
 است.
داستان رستم و اسفنديار نه به عنوان يک    

رزم معمولی بلکه به عنوان برخورد دو تفکر مهم 
پس طبیعی است مورد بح  است.  شاهنامهدر 

ر از ابزار جنگی از ابزار فکری در جنگ تفکر، غی
های الزم جهت دست يافتن به و هوشمندی

 هدف استفاده گردد.
رزم رستم با اسفنديار، آخرين داستان بزر  

است و نبوغ فردوسی در  شاهنامهدوران پهلوانی 
آن چون چراغی پیش از خاموش شدن برقی 

گونه که رزم رستم و اسفنديار را زند... بدينمی
ترين و بلندترين و پر معناترين کاملتوان می

خواند در اين جنگ دو  شاهنامههای داستان
گردند، يکی پیر رو میپهلوان بی همتا با هم روبه
کننده و ديگری طلوع و ديگری جوان، يکی افول

اين داستان نه تنها برخورد دو تن از » کننده
پهلوانان  و دو سنخ متفاوت شخصیتی بلکه به 

ويی دو نظام سیاسی عقیدتی صورت رويار
  (202: 0230)حمیديان،  .«کندمتضاد جلوه می

اين دو پهلوان نه محدود به خود، بلکه »

وجود هر يک  دو تیره و دو گروه هستند؛  نمايند
کوشد بینی ايست که میتجسمی است از جهان

تا بر کرسی بنشیند و يا از موجوديت خود دفاع 
 (0 :0230)اسالمی ندوشن،  .«کند

پس غیر از چکاچک شمشیر و شیوه آويزش 
ای که اين دو پیش دو پهلوان تدبیرهای آگاهانه

گیرند تا قبل از ورود به جنگ بر يکديگر می
مل و توجهی أتواند موضوع قابل تفائق آيند می

 باشد.
 

 تعریف عملیات رواني
ريزی طرح» اند:در تعريف عملیات روانی آورده

ابزار ارتباطی برای نفوذ بر به منظور استفاده از 
 (02: 0201)جنیدی،  .«اعمال و رفتار انسانی

عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده »
است، خواه به صورت مخفی، آشکار، شفاهی يا 

سالحی است که به انسان و  کتبی باشد. اساساً
عقل او توجه دارد و هرگاه امکان برقراری 

تواند  باشد، میارتباط عاطفی با مخاطب را داشته 
 (10: 0201)جنیدی، « به اعماق او نفوذ کند.

ها به ويژه قبل از به تدبیرها و گاه نیرنگ 
های روانی آغاز جنگ مسلحانه، عملیات يا نقشه

 گويند.می
یده دوره بلوغ و نبوغ بشر يعملیات روانی زا

بلکه از همان زمانی دور در ذهن بشر  ،نیست
در منابع به  «روانیجنگ « »جريان داشته است.

اجتماعی از آن ياد   انگیزترين پديدعنوان شگفت
شود ريشه در اعماق حیات انسانی و اعصار می

   (02: 0202 ،)متفکر« گذشته دارد.

براساس اطالعات موجود در منابع تاريخی، »
های بسیار دور مورد جنگ روانی از گذشته
   (00 )همان:.« استفاد   بشر بوده است

توان گفت بررسی اين بعد در ين مقدمه میبا ا
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خود سندی بر قدمت اين  شاهنامههای جنگ
شیوه در تاريخ بشر دارد. تنها اشکال قابل ذکر 

از  شاهنامهها در در اينجا اين است که رويارويی
جنس اسطوره است و شايد ژرف ساخت 

هايی از اين شخصیتی اسطوره درخور قضاوت
گردد به ن اشکال برمیدست نباشد، اما پاسخ اي

ها اگرچه اسطوره اما در قامت اينکه شخصیت
اند.  های عادی و بشری به اهور رسیدهانسان

است با  شاهنامهحتی رستم نیز که ابرمرد 
اين مطلب در مورد . زيدخصايص بشری می

نیز صدق  شاهنامهها و اتفاقات ديگر شخصیت
 کند.می
 

 نامه رستم و اسفندیاررز  ۀخالص
ای مختصر قبل از ورود به بح  الزم است اشاره

 به داستان گردد:
ـوِه و گاليه از عهدشکنی کـاسفنديار به ش

چندين باره پدرش گشتاسب برای اعطای تخت 
 رود وپادشاهی و يادآوری پیمانش به نزد وی می

های پدر شکنیها خود و پیمانبا يادکرد فداکاری
د از سويی ديگر کناز او تقاضای تاج و تخت می

اساس ب که قصد وفای به عهد ندارد و برگشتاس
داند که اسفنديار در پیشگويی جاماسب می

جوانی و به دست رستم کشته خواهد شد، برای 
گذارد و اين بار عهدی محکم او شرطی تازه می

بندد که اگر رستم را دست بسته به نزد وی می
داد. آورد تخت و تاج پادشاهی را به او خواهد 

گويد: شود و در پاسخ میاسفنديار خشمگین می
دانم که تو مرا تخت و تاج ارزانی خودت که می

 ۀفرستی. اما از ديگر سو وسوسبه کام مر  می
کند که اطاعت از حکم پادشاهی او را وادار می

آويز پادشاه و غیرقابل سرپیچی بودن آن را دست
 قرار دهد و راهی سفر مر  شود.

به سوی زابل حرکت کرد و در کنار  اسفنديار

رود هیرمند توقف کرد و پسرش بهمن را با 
به همراه پنج  سوار بر اسب سیاه شاهانه،ۀ جام

پیام  اسب يد  و ده موبد به نزد رستم فرستاد تا
شاه را به او ابالغ کند و بگويد که چون به رسم 

-آيی و ابراز بندگی نمیمعهود به دربار شاه نمی

دهی شاه بر تو خشم گرفته و از نمی کنی خراج
من خواسته که تو را دست بسته به نزد وی ببرم، 
بهمن پیام اسفنديار را به رستم رسانید رستم 

بايد به عاقبت  انديشنا  شد و به بهمن گفت:
کار انديشید و گرد کاری که سزاوار نیست 
نگشت. تاکنون هیچ کس بند بر دست رستم 

برو و او  پدر گفت نزد نديده است. پس بهمن را
به مهمانی من فراخوان و بگو دعوت مرا بپذير؛ 

ها گرد هايی را که در اين سالمن همه گنج
آورم، سپس با يکديگر به ام به پیش تو میکرده

نزد شاه خواهیم رفت و از او عذر تقصیر و 
تأخیر خواهم خواست. ولی دست به بند نخواهم 

نزد اسفنديار  داد. رستم خود نیز برای دعوت
ر لوان در کنار رود هیرمند با يکديگرفت دو په

مالقات کردند. يکديگر را در آغوش کشیدند، 
رستم وی را به مهمانی خود فرا خواند اما 
اسفنديار فرمان شاه را تکرار کرد و تأکید کرد 
بدون اتالف وقت بايد فرمان پادشاه اجرا گردد. 

تش را خواهد که دعواسفنديار از رستم می
روم گويد میکند، اما میرستم قبول می بپذيرد،

جامه عوب کنم هنگام صرف غذا که شد مرا 
خبر کنید. اما رستم هر چه منتظر ماند کسی به 
دنبال او نیامد. رستم بر رخش سوار شد و خود 
نزد اسفنديار آمد و از اين بی احترامی گله کرد و 

اد هايش ياز ارزش و عظمت خود و جانفشانی
کرد. اما اسفنديار باز بی حرمتی کرد و خواست 
او را در دست چپ خود بنشاند که رستم ابا کرد 
و بهمن در دست راست تخت اسفنديار کرسی 
زرين نهاد و رستم نشست. اسفنديار سخن آغاز 
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رستم نیز  کرد و به طعن و تحقیر زال پرداخت.
های پدر در جواب کوتاهی نکرد و از رشادت

گو به وفنديار را نو آيین خواند. گفتگفت و اس
درازا کشید دو پهلوان خود را ستودند و ديگری 
را کوچک شمردند. با اين تفاوت که رستم 

کرد از جاد  انصاف منحرف نشود و تالش می
اسفنديار را از خواب غفلت بیدار کند اما 
اسفنديار همچنان به تحقیر ادامه داد و بر اجرای 

فشرد. پس از صرف غذا از فرمان شاه پای می
يکديگر خداحافظی کردند و صب  روز بعد 
جنگ میان آن دو آغاز شد اما جوانی اسفنديار و 

نمود و روز اول جنگ رستم برابر می ۀتجرب
بدون نتیجه به پايان رسید در حالی که رستم 
 ۀزخم بسیار برداشته بود و اسفنديار به واسطـ

ب رستم انديشید گزند مانده بود. شتنی بیرويی
توان از اين جنگ زنده بیرون که به سادگی نمی

آمد از سوی ديگر به بند نیز تن نخواهد داد به 
راهنمايی زال به نزد سیمرغ رفت و از او چاره 
کار خواست. سیمرغ نیز او را به چوب گز به 

  های خاص راهنمايی کرد که به شیوويژگی
سفنديار خاص آن را بپرورد و بتراشد و چشم ا

را نشانه رود و سرانجام رستم با اين نیرنگ 
توانست بر اسفنديار غلبه کند و ننگ دست بر 
بند نهادن را با سرنوشت شومی که از کشتن 

 اسفنديار حاصل آمد آگاهانه معاوضه کرد. 
 

 عناصر عملیات رواني

هدف: هدف از عملیات روانی، تسخیر . 2-2
ن و کنترل پانزده سانتیمتر بین دو گوش انسا

طرف و دشمن، در رفتار مخاطبان خودی، بی
  (20: 0201)جنیدی، . راستای منافع مطلوب است

بینیم که در نزاع رستم و اسفنديار نیز می
هدف اسفنديار، اقناع رستم در تن دادن به بند و 
هدف رستم، اقناع اسفنديار برای پیش گرفتن 

 است منش آزادگی و گذشتن از اين شرط )بند(
دو خواهان اين هستند که قبل از ورود به  و هر

جنگ ديگری را مجاب کند که حرف او را 
 بپذيرد.

شناسی از مخاطب ۀشناخت مخاطب: مقول. 2-3
نظر محورهای تعامل میان منبع صدور پیام و 
گیرندگان پیام و نوع ارتباط، از نظر ساختار، 
 .ماهیت و جنس پیام، اهمیت دو چندانی دارد

 (20)همان: 

-رستم، اسفنديار جويای نام و جاه را می

شناسد حتی از عاقبت شوم کشتن اسفنديار نیز 
آزاده ۀ آگاه است. اطرافیان اسفنديار نیز با روحی

مدار رستم آشنا هستند. اين میان تنها و شرافت
گذارد کسی که بدون شناخت پا در عرصه می

اسفنديار است. به همین علت با وجود آنکه 
حرکات عملیات روانی را اسفنديار  بیشترين
است که  دهد اما نهايت اين اسفنديارانجام می

هم در اين جنگ روانی و هم در جنگ تن به تن 
 شود. مغلوب می

منظور از  زمان و مکان در : مکان و زمان .2-2
های اعمال شده ثیر نقشهأعملیات روانی میزان ت

ملیات در اين زمینه است. که به نقش رسانه در ع
به علت شرايط  شاهنامهروانی اشاره دارد. 
فاقد اين ويژگی با مختصات  زندگی بشر اولیه،

توان گفت که محدوده امروزی است؛ اما می
زمانی و مکانی نبرد روانی میان رستم و اسفنديار 
همان لشکرگاه و فضای دو سپاه است که در 

 اند.آرايی کردهبرابر هم صف

فتمان دارای يک عبارت يک گ»گفتمان:  .7 -2
نیست، بلکه شامل عبارات متعددی است که با 
هم در کارند تا به چیزی شکل بدهند... گفتمان، 

و  «ديگری»و  «خود»خاص بازنمايی   شیو
 (20: 0201)جنیدی، .« روابط بین آنهاست

نوع گفتمان در اين داستان نوع کالمی و در 
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 ود.شموارد محدودی گفتمان غیرکالمی ديده می
بیش از  «نمايیقدرت»در  تنهارسد به نظر می

ديگر موارد به رفتارهای مؤثر غیرکالمی توجه 

بح   ۀهای آن در ادام)که نمونه شده است.
 خواهد آمد(

       
            

   

           

           

      

 
 : قدرتابزار عملیات رواني .2

گذاری بر ديگران به رثیأامکان ت قدرت به معنای
  (01 )همان:. مطلوب است ۀه نتیجمنظور دستیابی ب

براساس اين تعريف، قدرت، صفت و ويژگی 
يک موجود است که میزان برخورداری از آن، 

ثیرگذاری کاربر آن را بر ديگران تعیین أارفیت ت
قدرت بر عوامل گوناگونی مانند عوامل  کند.می

اقتصادی، اجتماعی، منابع طبیعی، قدرت نظامی، 
 سی و نظاير آن تکیه دارد.قدرت علمی، نیات سیا

 )همان(

زور بازو و هنر  شاهنامهقدرت در  رابزا      
رزمی، خوی پهلوانی، عالوه بر خردمندی خود 

خردمند در کنار  پهلوان، حضور فردی عاقل و
)زال در کنار رستم و پشوتن در کنار  آنها

تنی و )رويین اسفنديار( حضور عوامل فرا بشری
هنر فردوسی   ی )که جلوسیمرغ( گفتمان اقناع

است(، وجود میزان غیر قابل تصوری ثروت که 
-بخشش آن را به يکديگر میه دو پهلوان وعده ب

 ، است.دهند

 

 عملیات رواني    .3
تکنیک يا شیوه عبارت است از به کار گرفتن »

در زمانی معین برای تأمین منظور و  عملی خاص
 (32: همان) .«هدفی مشخص

های مؤثری وجود دارد که کاربران شیوه
عملیات روانی با به کارگیری به موقع ذهنی و 

ها و يا ترکیبی از آنها، مناسب يکی از اين روش
براساس حاالت ذهنی و روانی مخاطبان، قادرند 

 قدرت مصداق در رستم در اسفندیار

 قدرت فردي قدرتمندی و پهلوانی عبور از  هفت خوان عبور از  هفت خوان

 قدرت اجتماعي ماعیپايگاه اجت از نسل پهلوانان از نسل پادشاهان

 قدرت فرا بشري سیمرغ و زرتشت تیر جادويی رويین تنی

 قدرت نظامي ابزار و آالت جنگی های فردیمهارت های فردیمهارت

 قدرت اقتصادي ثروت غنايمی که اندوخته است پادشاهی پدرۀ خزانـ



 10تابستان  ،چهار ، شماره اول فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال   00

و رفتار افکار، اعتقادات، احساسات، تمايالت 
مخاطبان را در جهت دلخواه تحت تأثیر قرار 

  (30)همان:  .دهند

های متعددی هست در عملیات روانی روش
 خورد.روش به چشم می 22حدود  شاهنامهکه در 

های استعاره، سازی، استفاده از قالبدشمن
بافی فريبنده، پیام، برچسب زدن، کلی القا، تکرار

يا  نمايش سیاسیاد، القای برتری خود، تعمیم افر
قدرت نمايی، تحريک، تشجیع، توهین و استهزا، 
-دبه کردن، تطمیع، القای يأس و نا امیدی، بحران

گیر )تضعیف روحیه(، نمک سازی تصنعی، تخدير
شوی وهدفمند، شست  کردن، جوسازی، مناار

 .نمايیمغزی، تحقیر، تبلیغات، مظلوم
ها به در اينجا به بررسی برخی از اين تکنیک

همراه ذکر مصاديقی از آنها در داستان رستم و 
 اسفنديار می پردازيم.

 
 يسازدشمن. 5-2

نیازی به يک تعرب  برای خلق يک دشمن، لزوماً
آشکار از جانب يک منبع متصوره نیست، بلکه 
کافی است چیزی را نسبت به وضع مطلوب 

 (00)همان: . خود، تهديدکننده احساس کنیم

داستان، گشتاسب برای  در همان ابتدای
کند و رستم را به عنوان سازی میاسفنديار دشمن

 کند.تنها دشمن باقیمانده برای اسفنديار مطرح می
سازی فقط به هدف دست در حالی که اين دشمن

  به سر کردن اسفنديار است:

ــان  ــنم همــــی دشــــمنی در جهــ  نبیــ
ــ ــه در آش ــد ر نهـن ــه ان ـــکارا ن  انــــــ

ــام تــو يابــد نــه       پیچــان شــود کــه ن
ــی جــان شــود  ــا کــه ب  چــه پیچــان همان

ــ ــال ه بـ ــی را همـ ــداری کسـ ــی نـ  گیتـ
ــی خ ــر ب ـــمگ ــامور پـ ـــرد ن  ور زال...ــ

 
 ( 022تا  022بیت  :0232)فردوسی، 

 هاي استعاره استفاده از قالب .2-0

چیزی، با استفاده از  ۀجوهر استعاره، در  و تجرب
چیز ديگر است... فیلسوفان اغلب معتقدند که 

اره و ديگر معانی بیانی راه ادرا  ما را به استع
کند. برای همین افالطون میسوی اشیا  منحرف 

 کند.شاعران را از آرمان شهر خود بیرون می

های تلطیف شده بخش مهمی ها و لقبعنوان
  (02: 0202)محمدی نجم،  از فرايند استعاره است.

مفاهیم مثبت و منفی با ابزار استعاره قابل 
است. استعاره در اينجا با معنای معهود آن  انتقال

در ادبیات متفاوت است، شايد بتوان گفت در 
مندی از معنای ثانوی علوم سیاسی هر نوع بهره

واژگان به منظور القا  مفهومی دور از واقعیت 
 استعاره نام دارد و مذموم است.

طلبی اسفنديار از سوی  او  به جاه شاهنامهدر 
که شود دينی نشان داده می نام تعصب و غیرت

خود  از معانی تلطیف شده به منظور منحرف کردن 
افکار است. چرا که تعصب دينی و دفاع از عقايد 

خواهی نکوهیده است. طلبی و فزونپسنديده و جاه
پس برای رفتاری از جنس غیر اخالقی نام و عنوانی 

 شود.از جنس اخالق  انتخاب می

عريف خاص کمتر در البته استعاره با اين ت
و اگر هم ارائه گردد از سوی  شودديده می شاهنامه
های غیرقابل دفاع است. فردوسی حتی شخصیت

ترين ترين و شرافتمندانهدر عملیات روانی از پا 
 ها بهره برده است.شیوه

ــت   ــوان نهفـ ــر نتـ ــابش مهـ ــان تـ  همـ
ــت     ــیر جف ــا ش ــرد ب ــوان ک ــه ت ــه روب  ن

 
 (020 : بیت0232، )فردوسی                      

 القا .5-2

های عملیات روانی است شیوهالقا يکی ديگر از 
پذيرد مستقیم و غیر مستقیم انجام می  به دو شیو

گیری آشکار و در واقع انتقال پیام بدون موضع



 01  ...فردوسي با تأكید بر شاهنامهعملیات رواني)= جن  نر د در 

 

خواهد به  رستم است. اسفنديار از همان ابتدا می
بفهماند که غیر از دستور شاه عمل نخواهد کرد 

رستم  واردی چون پذيرفتن دعوتحتی در م
، پس رستم بداند هرجا که شاه فرمانی برای غذا

کند که و القا می ،داده غیر آن عمل نخواهد شد
 رستم نیز بايد اينگونه باشد.

 ولـــــیکن زفرمـــــان شـــــاه جهـــــان 
 نپــــــیچم روان آشــــــکار و نهــــــان

 بـــه زابـــل نفرمـــود مـــا را درنـــگ            
ــ  ــا نامـــداران ايـــن بـــوم جنـ  گنـــه بـ

 کـــه بريـــابی از روزگـــارکـــن  تـــو آن
 شـــهريار دهـــد بــر آن رو کـــه فرمــان  

 
 (013، 012: بیت  )همان

 202تا  200تعريف رستم از خود در ابیات 
 نیز از اين دست است.

 

 نمایيسازي و بزرگبرجسته برچسب زدن، .5-7

برچسب زدن به رستم در بی دينی و برگشتن از 
تن اين ترين عامل در به وقوع پیوسراه يزدان مهم

است. در حالی که واقعیت چیز ديگری است  نبرد
نمايی بی و بزر  (020تا  003بیت همان: )

نرفتن به دربار نۀ بهااحترامی کردن وی به 
شتاسب نیز از عوامل ااهری تحريک اسفنديار گ

 (000تا  002ابیات : همان) به مبارزه با رستم است.
 

 پیا  تكرار. 5-5

تور شاه نبايد سرپیچی تکرار فراوان سخن از دس
قدر که  آن کند.کرد در اين داستان جلب نظر می

رسد هرجا که اسفنديار سخن گفته به نظر می
است با ربط و بی ربط، مستقیم و غیر مستقیم اين 

 پیام را يادآور شده است.
 
ــاه    ــان شـ ــی زفرمـ ــردن بپیچـ ــو گـ  تـ

 مـــــرا تـــــابش روز گـــــردد ســـــیاه
 ( 200بیت ن:)هما                            

 وگــــر ســــربیچم زفرمــــان شــــاه   
ــاه    ــود جايگـ ــش بـ ــی آتـ ــدان گیتـ  بـ

 
 (203)همان: بیت        

 مــــرا گــــويی از راه يــــزدان بگــــرد 
ــرد     ــان بگــ ــاه جهانبــ ــان شــ  زفرمــ
 

 (0221بیت  )همان:
 
 ایجاد رعب و وحشت )تضعیف روحیهد .5-3

رعب و وحشت، تخدير و  دهدف از ايجا
 ضعیف روحیه است.ت

ون مانند آن ايجاد رعب و و مت شاهنامهدر 
 آيد.وحشت بخشی از رجزخوانی به  حساب می

ـــیرخوی   ــه ای ش ــتم ک ــت رس ــدو گف  ب
ــدت آرزوی   ــین آمــ ــر چنــ ــرا گــ  تــ
ــنم    ــان کـ ــش مهمـ ــگ رخـ ــرا برتـ  تـ

ــال مهمــــان کــنم       ســرت را بــه گوپ
 

 (023و  022بیت )همان:
 

 هدفمند ۀمناظر .5-4

رستم و اسفنديار قبل از آغاز جنگ تن به تن 
گو دارند که از اين وه بح  و گفتچند مرحل

کند ها هر طرف سعی مینظرگاه در اين بح 
طرف مقابل را مجاب کرده و وادار به پذيرش 

خود گرداند و اين از مصاديق مناار   ۀخواستـ
آوری يکی از صفات هدفمند است. در کل زبان

آوری بدان معناست که زبان. »بارز پهلوانان است
ح دت، بیان  ايی و رسايی وبا حاضرجوابی و زيب

مطلب شود پهلوانان بايد بتوانند خود را بستايد و 
در نزد دشمن رجزخوانی کند و از دادن جواب 

 (020: 0202، )اسالمی ندوشن.« نافذ در نماند

 
 تحقیر.5-9

نمايی يا تحقیر رستم از طرف اسفنديار در کوچک



 10تابستان  ،چهار ، شماره اول فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال   22

شود. اسفنديار به اين داستان به وضوح ديده می
گويد تو هر چه داری از ما و نیاکانمان م میرست

 داری:

ــپاه      ــنج و س ــی و گ ــدين بزرگ ــه چن  ک
ــاله    ــت و کـ ــبان و تخـ ــه اسـ  گرانمايـ

 اکــــــــان مــــا يــــافتی ـز  پــــیش  نی
ــتافتی  ــز بشــ ـــدگی تیــ ــو در بنـــ  چــ

 
 (023و 022بیت  )همان:

کند مانند تعیین ويا در رفتار او را تحقیر می
 ... جايگاه نشستن رستم بر دست چپ و

و يا آنجا که نزد رستم از زال با حقارت ياد 
 کند:می

ــو زاد     ــوهر ديـ ــد گـ ــتان بـ ــه دسـ  کـ

 ژادــــ دارد نــــ ی فزونــی ن ــــ گیته بــ 

 فــــراوان ز ســــامش نهــــان داشــــتند 

 همــــی رســــتخیز جهــــان داشــــتند...
 

 (202تا  202بیت )همان:
و اينکه سام او را رها کرد و سیمرغ او را 

ود... پس از يافت حتی درخور غذای کودکانش نب
 و ها سام اگر او را پذيرفت از بی بچگی بودسال
 (200بیت  )همان:. ... 

-البته رستم در چند جا اسفنديار را تحقیر می

 کند ولی در لفافه: 

ــو پــــیش بودنــــد گنــــدآوران     زتــ

 ردند پــــايم بــــه بنــــد گــــرانـــــ نک
 

 (201بیت   )همان:

 تــو انـــدر زمـــانـــــه رسیــــده نـــوی    

ــا فـــر کـــی   خســـرويی اگـــر چنـــد بـ

 تـــن خـــويش بینـــی همـــی در جهـــان 

 نـــه ای آگـــه از کـــار هـــای نهـــان    

 
 (200-200)همان: بیت 

 نمایيقدرت .5-8

 )جنیدی،« .ترين ابزار تجلی قدرت استاز مهم»

و نمايش  سیاسیدر واقع تشريفات  (020: 0201
 .قدرت نظامی از اين دسته است

اين ويژگی در هرجا از داستان که رستم به 
 ظاهراترود يا برعکس، در تفنديار میديدار اس

 ایمرکب بر سازیدهنظامی و آراستگی و آما
  العاده )مانند شیوجنگ، و حتی حرکات خارق
نمود  (0203بیت )سوار شدن اسفنديار بر اسب 

 کند.پیدا می

شیوه پذيرايی دو جنگجو از يکديگر، 
احوالپرسی، دست دادن،  و ... حتی آن هنگام که 

پیک به سوی يکديگر بفرستند نیز خواهند می
  دهندحاکی از آن است که تشريفات نمايش

 :کشندبه رخ می و عامداً قدرت را عالماً
ــیش     ــه پ ــد ب ــن آم ــا بهم ــود ت  ورا بفرم

 پنــــــدها داد از انــــــدازه بــــــیش  
 بـــدو گفـــت اســـب ســـیه بـــر نشـــین
ــای چـــین     ــن را بـــه ديبـ ــارای تـ  بیـ

ــرت افس  ــر سـ ــه بـ ـــبنـ ــروی     ــ  ر خسـ
ــ ــارش همــ ــوهرـنگــ ــوی ی گــ  پهلــ

ــو   ــد ت ــس ببین ــر ک ــه ه ــران ســان ک  را ب
 را د تـــــوـــــــز گردنکشـــــان برگزين

 
 (002تا  003بیت   )فردوسی، همان:

 بفرمـــود تـــا رخـــش را زيـــن کـــــنند
ــد     ــین کنن ــش چ ــه آراي ــن ب ــان زي  هم

 
 (232بیت )همان:

يا در آنجا که رستم و اسفنديار دست يکديگر 
نمايی فشارند به نوعی برای يکديگر قدرترا می
 (320تا  323)بیت . کنندمی

همچنین شیوه رفتن اسفنديار به کنار رود 
ابیات  )همان:هیرمند برای اولین ديدار با رستم 

 .های فراوان ديگرو نمونه (021تا  020



 20  ...فردوسي با تأكید بر شاهنامهعملیات رواني)= جن  نر د در 

 

 تحریك. 5-21

تهییج ذهن مخاطب برای وادار کردن او به »
 (021: 0201)جنیدی، « العمل، تحريک است.عکس

برای  امل تحريک است.توهین و استهزا از عو
گويد و زواره به سپاه ناسزا می 0222مثال در بیت 

دهد و گونه پاسخ او را میپسر اسفنديار نیز همین
 شود.همین باع  نزاع و درگیری بین دو لشگر می

 

 چیند خبري .5-22

چینش خبری به معنی در هم قرار دادن چندين  »
ذهن مطلوبی را به ۀ خبر به شکلی است که نتیجـ

 (032: 0201)جنیدی، « .خواننده القا  نمايد

، آنجاست شاهنامههای اين شیوه در يکی از جلوه
خواهد علت آمدن )توسط بهمن( می که اسفنديار

کند  خود نزد رستم را توضی  دهد: از اينجا شروع می
که تو بايد به خاطر نام بلندی که يافتی خدا را سپاس 

که نیکوکار است بپرهیزی، کسی  گويی، از بدی
کند در نتیجه در دنیا گنج و در آخرت بدی نمی

بهشت نصیب او خواهد شد. پس حاال که بد و 
گذرد بايد ساخت پس با فرمان شاه نیز نیک می
 (022تا  002بیت  )همان: بساز!
 

 استهزا و تمسخر . 5-23

خورد اين شیوه از سوی اسفنديار بیشتر به چشم می
)بهمن( را مورد تمسخر قرار  او که حتی فرزند خود

بیت  )همان:. کنددهد و او را کود  خطاب میمی

به طريق اولی در روبرو شدن با دشمن  (020تا  022
)همان:  خويش از اين حربه سود خواهد جست.

 و...( 201، 023، 022 بیت
 

 بخشياطمینان. 5-22

القا  اين نکته که راه نجات باقی است و جای ترس »
نیست به منظور اينکه مخاطب خود را و نگرانی 

تحت فشار مطلق حس نکند و تغییر رفتار ندهد از 
 (002: 0201)جنیدی، « های عملیات روانی است.شیوه

اسفنديار نیز در مواضع مختلف برای اينکه 
او تن در دهد به ۀ رستم را قانع کند تا به خواستـ

گونه آسیب دهد که نگذارد شاه هیچاو اطمینان می
گذارد تا شب و گزندی به او برساند. حتی نمی

 بند بر دست او بماند:

ـــاه آورم          ــزد شـــ ــو را ن ـــته ت ــو بس  چ
 اه آورمــــــگن بــــدو  بــــر فــــــراوان

ــای          ــه پ ــش ب ــه بخش ــش ب ــیم پیش  بباش
ــای    ــاز ج ــش ب ــین آرم ــم و ز ک  ز خش

ـــنم ــو ب ــ ــه ت ــادی ب ــه ب ـــانم ک  ر وزدــ
ــر  ــ آب ــر گوه  ر مــن ســزد ـن ســان کــه ب

 
 (002تا  002بیت  مان:)ه

 و نیز

ــد      ــه بن ــانی ب ــب بم ــا ش ــه ت ــانم ک  نم
ــد ز چیــ     ــو آي ــر ت ــر ب ــدـو گ  زی گزن

ــن انگ  ــه از مـ ـــهمـ ــوانـــ  ار ای پهلـ
ـــب ــن روان ــ ــاه روشـ ــد از شـ  دی نايـ

 
 (220و   220بیت )همان: 

 سازي تصنعيبحران .5-27

کوشد تا به اسفنديار القا کند آنجا که گشتاسب می
نداری جز رستم! او از  که اکنون در جهان دشمنی

راه يزدان گشته و مانند کاوس از ابلیس فرمان 
گیرد. دست کم برای به دست آوردن تاج و می

تخت بايد او را دست بسته به پیش من بیاوری، 
سازی تصنعی به تواند از مصاديق بحرانمی

  (002تا  022ابیات  )همان: حساب آيد.
ــان  ــمنی در جهــ ــی دشــ ــنم همــ  نبیــ

 انــــــکارا نــه انــدر نه ـه در آشـــنــ

 چه پیچـان که نام تو يابد نه پیچـان شود 

ــود     ــان شــ ــی جــ ــه بــ ــا کــ  همانــ

 گیتـــی نـــداری کســــی را همـــال        ه بـــ

ــی خ  ــر ب ـــمگ ــامور پـ ـــرد ن  ور زالــ

 

 (022تا  022بیت  )همان:
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 تشجیع. 5-25

تشجیع ايجاد انگیزش و دادن روحیه برای تحت »
رای پیروزی در تأثیر قرار دادن و ايجاد آمادگی ب

 ( 012: 0201)جنیدی، « يک درگیری است.

چینی کند خواهد زمینهآنجا که گشتاسب می
اسفنديار را به جنگ رستم بفرستد اين چنین او را 

 کند:  تشجیع می

ــان    ــمنی در جهــ ــی دشــ ــنم همــ  نبیــ
ــه در آشک ـــن ــان  ــــ ــدر نه ــه ان  ار و ن

چه پیچـان  که نام تو يابد نه پیچـان شـود  
ــی   ــه بــ ــا کــ ــود  همانــ ــان شــ  جــ

ــال    ــی را همـ ــداری کسـ ــی نـ ــه گیتـ  بـ
ــرد نام  ــی خ ــر ب ـــمگ ـــور پـ  ور زالـــ

 
 (022تا  020بیت  )همان:

 
 نمایي بي غرض .5-23

اسفنديار سعی دارد رستم را قانع کند که بپذيرد 
ای به بند زدن به )اسفنديار( خود نیز عالقه او

دست رستم ندارد و تنها به خاطر فرمان شاه اين 
 کند. کار را می

ام           وزيـــن بســـتگی مـــن جگـــر خســـته
ــته   ــر بسـ ــدر کمـ ــو انـ ــیش تـ ــه پـ  ام    بـ

 
 (011)همان:  بیت 

 گوی اسفنديار باودر حالی که نوع گفت
ها تحقیرهايی که بر رستم روا رستم در منااره

دهد خود وی نیز چندان بی دارد نشان میمی
 رغبت به تحقیر پهلوان پیر نیست.

 

 دبه كردن. 5-24

کم در مقايسه با هدف اصلی  يک تقاضای نسبتاً
شود وقتی که فرد پذيرفت، فرد تقاضا مطرح می

تر را آورد و يک تقاضای بزر کننده دبه درمی
  (020: 0201)جنیدی، . کندمطرح می

در داستان رستم و اسفنديار،  اين گشتاسب 
ای که به رغم وعدهبهآورد و است که دبه درمی

دهد و ه بود تاج و تخت را به او نمیاسفنديار داد
 گذارد.شرط جديدی پیش پای او می

ــاه    ــب ش ــین لهراس ــون ک ــت چ ــرا گف    م
ــاه     ــب ش ــردی زارجاس ــه م ــواهی ب  بخ
 همــه پادشــاهی و لشــکر تــو راســت    

 ر تو راستـت و افســــهمان گنج با تخ

 
 (1و  2بیت  :0232)فردوسی، 

 تطمیع. 5-29

است و در آز و طمع، محر  نیرومندی  اصوالً
مقاصد  تواند عالئق وبسیاری از مواقع، پاداش می

مخاطبان را دگرگون کند و راهکارهايی برای تشويق 
 (000: 0201)جنیدی،  و تطمیع آنان باشد.

نخست اين گشتاسب است که با  ۀدر مرحل
تحريک طمع اسفنديار برای رسیدن به تاج و 

 کند.تخت او را مجبور به رويارويی با رستم می

 هــا بــه جــا آوری کــه چــون ايــن ســخن
ــپس داوری   ــن سـ ــنوی زيـ ــن نشـ  زمـ

ــت و    ــاج و تخ ــو ت ــه ت ــپارم ب ــاله س  ک
 نشــــانم بــــر تخــــت بــــر پیشــــگاه 

 
 (002و  002بیت  :0232)فردوسی، 

ــاله      ــا ک ــن ب ــواهی ز م ــت خ ــر تخ  اگ
ــپاه   ره سیســـتان گیـــر و بـــر کـــش سـ

 
 (022بیت   )همان:

خواهد رستم را به اسفنديار هم آنجا که می
تطمیع   ر بند نهادن وادارد، ابتدا از شیودست ب

 کند:استفاده می

 زمـــن نیـــز يـــابی بســـی خواســـته     
ــته     ــت آراسـ ــر و بومـ ــردد بـ ــه گـ  کـ

 
 (222بیت  )همان:
اسفنديار به  ۀرستم نیز برای رهايی از خواست



 22  ...فردوسي با تأكید بر شاهنامهعملیات رواني)= جن  نر د در 

 

 دهد.می «گنج و خواسته»او وعده پیشکش هر 

ــاج     ــت عـ ــامور تخـ ــر نـ ــانمت بـ  نشـ

ــاج     ــروز تـ ــرت دل افـ ــر سـ ــم بـ  نهـ

ــ ــاد   کجـ ــی قبـ ــن از کـ ــتم مـ  ا يافتسـ

 بـــه مینـــو همـــی جـــان او بـــاد شـــاد 

 گشــــايم در گــــنج و هــــر خواســــته

 نهــــم پــــیش تــــو يکســــر آراســــته

 دهــــم بــــی نیــــازی ســــپاه تــــو را 

ــو را     ــاله تـ ــدر آرم کـ ــرخ انـ ــه چـ  بـ
 

 (300تا  331بیت  )همان:                  
 

 گیر كردننمك .5-28

ی دعوت مکرر رستم  و اسفنديار  از يکديگر برا
گیر کردن نشینی از مصاديق نمکصرف غذا و بزم

 020، 212تا  232، 222)ابیات  در اين داستان است.
 و...( 312،  012، 021تا 

از منظر روانشناسی اجتماعی اگر کسی »
دانیم و خدمتی به ما بکند ما خود را مديون او می

 )جنیدی، .«مترصد فرصت برای جبران هستیم
0201 :000) 
 

 دیدته .5-31

تهديد مستقیم يا غیر مستقیم از عوامل مهم 
 عملیات روانی است.

ــاه                 ــان شـ ــی ز فرمـ ــردن بپیچـ ــو گـ تـ

ــیاه  ــردد ســ ـــش روز گــ ــرا تابــــ  مــ

 دگــر آنکــه گــر بــا تــو جنــگ آورم     

 بــــه پرخــــاش خــــوی پلنــــگ آورم 

ــک                            ــان و نمـ ــر نـ ــنم مهـ ــوش کـ فرامـ

 بــه مـــن بـــر دگرگونــه گـــردد فلـــک  

ــر ســـ  ــاه   وگـ ــان شـ ــیچم ز فرمـ  ر بپـ

ــاه   ــود جايگـ ــش بـ ـــتی آتـ ــدان گیـ  بـ

 

 (203تا  200بیت  :0232)فردوسی، 

 هاي مقابله با عملیات روانيشیوه .2

عملیات روانی   های متنوع و پیچیددر مقابل راه
های مقابله با آن نیز انديشیده شده است. روش

مانند افشاگری، تکذيب مستقیم و غیر مستقیم، 
ف افکار، انداختن توپ به میدان دستی، انحراپیش

 . ... حريف و
در داستان مورد نظر « استدالل و روشنگری»
بیش از هر روش ديگری برای مقابله  شاهنامهدر 

با عملیات روانی مورد استفاده قرار گرفته است. 
اين شیوه از طرف رستم، پشوتن و ديگر اطرافیان 
اسفنديار بیشتر اعمال گرديده است. در مقابل 

های نابهنجار اسفنديار از تحقیر و رفتارها و شیوه
کند استهزا  گرفته تا القا و تطمیع رستم تالش می

با نصیحت و روشنگری او را به اشتباهش و 
 نیرنگ گشتاسب آگاه کند.

 گويد:رستم به اسفنديار می

ــار    ــد از روزگــ ــر نامــ ــال بــ ــو را ســ  تــ
ـــندان ــد  شـــ ــب  بــ ـــی  فريــ  هريارـــــ

ــی و ن   ــا دلــ ــو يکتــ ــان   تــ ــده جهــ  ديــ
ــان   ــد نهـ ــو کوشـ ــر  تـ ــه مـ ــان بـ  جهانبـ

 
 (022و  020بیت )همان: 

های مقابله با عملیات بررسی مبسوط شیوه
طلبد و در مجالی ديگر می شاهنامهروانی در 

 شود.اينجا به همین اشاره بسنده می

 

  گیرينتیجه
به سبب  شاهنامههای عملیات روانی در شیوه

 سی است.های مختلف قابل برروجود جنگ

های از تکنیک رستم و اسفندياردر داستان 
 مختلف عملیات روانی استفاده گرديده است.

شیوه عملیات روانی از اين داستان  22بیش از 
 قابل استخراج است.

 های عملیات روانی عبارتبرخی از روش
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القا، تشجیع، تطمیع، تحقیر، استهزا ، قدرت  ست از:ا
 . ... ب نمايی وگیر کردن، بی غرنمايی، نمک

هايی که امروزه عملیات روانی به نسبت شیوه
 مندانه است.وجود دارد بسیار محدود و شرافت

اغلب ترفندهای عملیات روانی از سوی 
 اسفنديار اعمال می شود.

 شناسیبه علت ضعف اسفنديار در مخاطب
 گردد.ای از اين ترفندها حاصل نمی)رستم( نتیجه

در  نیز ها راله با اين شیوههای مقابفردوسی راه
 داستان خود پرورده است.

ای که فردوسی برگزيده مقابله  ترين شیومهم
 و مجری آن در اين داستان رستم استاست 

 .است «استدالل و روشنگری»
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