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Abstract 

1. Introduction  

One of the manifestations of the traditional influence paradigm in 

political science discussions is espionage, which, because of its 

tangibility and visibility, falls under the category of hard influence. In 

international relations, obtaining information from political, military, 

economic, etc. rivals have a necessary and effective role in seeking the 

supremacy of nations and helps them to determine fundamental 

strategies. Hence, the spies try to provide comprehensive information 

on the quality and quantity of the enemy's potential capabilities 

through their actions in order to be able to influence the political and 

military rival and to achieve the desired goals. In other words, it is 

possible to change political currents through the use of espionage 
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tactics and access to vital competitors' information. In general, in 

international relations, the principle of power is of particular 

importance and is at the heart of the study of international politics. 

Examining the exact dimensions of the act of infiltration (espionage) 

in the enemy shows that power is a means to an end. The nature of a 

government's foreign policy goals and the skill of nations in using 

their capabilities to achieve foreign policy goals are directly linked to 

the principle of foreign influence and espionage. Hence, intrusion 

(espionage) is defined as a type of communication with aliens with the 

intention of changing or stabilizing the behavior of reciprocal forces. 

A government tries to influence another government or governments 

in various ways; because it has set specific goals for itself, the 

realization of which is possible by having comprehensive information 

on economic, political, military issues of the rival. Consequently, the 

process of infiltration and espionage plays a crucial role in 

international politics. Espionage is not an emerging phenomenon of 

the present century and is common in the political culture of 

civilizations. Of course, it must be acknowledged that the techniques 

used for espionage have changed over the centuries and become more 

sophisticated today. However, the importance of maintaining the 

survival of governments has always led to this issue in security and 

intelligence issues. Ferdowsi's Shahnameh is one of the most 

important epic works in Persian which narrates the efforts of the 

Iranian nation and the governments in this land to push back the 

foreigners from the borders and protect the people from the enemies. 

2. Methodology  

This research has been compiled based on descriptive-analytical 

method and inductive method (part to whole) and to collect data and 

analyze it, documentary studies including books, articles, etc. have 

been used. Also, the statistical population of the research, Ferdowsi's 
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Shahnameh and the sample size, include all the verses drawing on the 

espionage category. The general structure of the article is such that 

first the main concepts of the research are explained, namely influence 

and espionage, and in the main part, various headlines are addressed 

to issues such as tools, goals and motives of spies and its political and 

governmental positions.  

3. Discussion   

The spy is described as a "detective" in the Shahnameh. This word 

indicates that the spy in the first step must be a person who is aware of 

various issues and with special expertise and skill seeks to gather 

information from the enemy. In other words, the spy in sensitive 

situations must, in addition to recognizing critical points and threats 

and external and internal influencing factors, recognize the negative 

actions affecting the security of the government and the territorial 

integrity of the land and have a comprehensive knowledge of its 

details and generalities. And finally, by transferring it to its own 

forces, to be effective in neutralizing undesirable political events. 

Therefore, the spy is at the forefront of the fight against enemy threats. 

The tactics and tasks of the spies described in the Shahnameh have a 

classical approach and naturally do not have the complexities of 

espionage in the contemporary era. However, the results obtained 

through espionage are important. 

Espionage and obtaining military and political information from a 

rival group play a role in the survival or extinction of a civilization. 

“Today, information is considered as one of the national resources of 

any country and supports any planning, policy-making and 

management” (Davoodi Dehaghani et al., 2018, p. 54). Spying on 

outsiders and gathering information is a public duty in the early 

stages, and spreading a culture of intelligence cooperation will protect 

society from all kinds of crime and threats, and deterrence should be 

based on gathering sources of information and their analysis. (Also 



 

Journal of Iranian Studies, 21(41), 2022 
 

136 

see Peterson, 2005, p. 212). Information is a means to an end (See: 

Gill & Phythian, 2007, p. 1). Deceptive influence based on strategic 

deception is manipulating the audience's mentality and making 

computational mistakes through forging and creating information. 

Influential actors take a series of actions to deceive, confuse, seduce, 

or hasten the decision-makers to make unrealistic estimates. In fact, 

the purpose of deceptive influence is to deviate from the opponent's 

decisions by providing guided and sometimes erroneous information 

and forcing him to act or not to act in the national interests of his own 

country or to the detriment of his own interests (See: Bagheri 

Choukami, 2016, p. 20). 

Spying and gathering information through trained manpower is 

difficult, time consuming, costly and dangerous, and if the mission is 

revealed and disclosed, it creates problems for the target country and 

the country of origin (Borisudi & Goodman, 2005, p. 129). Espionage 

in classical and traditional form is conducted based on observation and 

information with emphasis on human senses and creativity (see: 

Locker, 2001, p. 48). Human resources, considering their discernment 

and initiative, review and analyze situations in order to take advantage 

of opportunities and constantly increase their access to the goal (see: 

Yaghoubi & Ishaqifar, 2013, p. 12). Rostam's goal and motivation in 

this infiltration was to access sensitive and public information. This 

espionage should be considered military. “The purpose of military 

reconnaissance is to obtain knowledge and information about the 

armed forces in times of peace and war. The enemy seeks to steal the 

country's defense intelligence, and obtains information about the types 

and size of weapons, the number of armed forces, and the form of 

their organization, and that this type of espionage is taken into 

consideration in the laws of most countries” (Evera, 1992, p. 237). 

One of the important issues in espionage is the ideological unity of 

spies. Believing in a common ideology between the spy and the 
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organization is the surest way to get it; because with this idea, such a 

person considers himself obliged to serve and work with the necessary 

faith and commitment (see: Almjan, 1990, p. 209). The world's 

intelligence and counterintelligence agencies generally list four 

motives for espionage as money, ideology, coercion, and selfishness. 

No spy is potentially as useful as an ideologically motivated agent. 

Ideology and school are binding and permanent motives and are 

considered as the most stable motives. Spy, which is influenced by 

positive ideological motives, acts because of its commitment to a 

specific subject (see: Friedel, 2003, p. 39). One of the fundamental 

goals in the issue of infiltration is to identify the enemy’s strategy and 

provide appropriate solutions to deal with it. “The essence of a serious 

threat is the use of military force and even killing, and its target is 

mainly the territory or military power of the other side. The aim and 

intention of the enemy is mainly to secure geopolitical, political, 

economic and sometimes doctrinal interests” (Ahmadian, 2015, p. 40). 

Spies sometimes obtained classified and vital information about the 

enemy's military structure. “Spying is the acquisition of classified 

information without the permission and knowledge of its owner. 

Espionage is usually an organized, transnational crime; because in it, 

the vital information of a country is provided to the country or other 

countries through an organized system and human resources” (Karimi, 

2015, p. 67). Espionage is carried out with specific planning and goals 

to dominate predetermined interests (see: Mir Mohammadi, 2013, p. 

37). Hence, the intelligence knowledge enables the prevention of 

crimes and security breaches and the confrontation of threats and 

vulnerabilities by obtaining news and information, and by mastering 

the peripheral issues and anticipating inaccessible events. (See: 

Jamshidian, 2009, p. 12). The main task of a spy is to report from 

within the enemy's decision-making body. (See: Nirmal & Astana, 

2012, p. 229) Access to the classified and special information has 
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always been the main key to the success of political actors (see: 

Security Studies Group, 2008, p. 70). 

4. Conclusion  

The most important manifestation of the hard influence in the 

Shahnameh is the preparation and acceleration of the espionage 

process, or in other words, the security influence in the political and 

military structure of the enemy. The study of espionage techniques in 

Shahnameh shows that the realm and scope of influence includes 

objective and real space. The spies’ actions to infiltrate the enemy 

were mission-oriented and of an intelligence and security nature. The 

main function of this infiltration was to gather strategic information 

and news, identify the weaknesses and strengths of the enemies, 

estimate their military tools and weapons, be aware of the 

geographical conditions of the camps and infiltrate key and sensitive 

points to facilitate the control process. The method of obtaining 

information was limited in a human and physical way based on 

positivism through observation. As a result, this infiltration has a one-

dimensional and simple structure, and in this regard, the type of 

infiltration and espionage should be considered as a case and as an 

agent or spy infiltration in the target group. The human targets were 

spies, commanders and military elites of the enemy. Influential actors 

include the states involved (Iran, Turan, Rome) and the parties 

involved (kings and their internal opponents) who were using the 

capabilities of the intelligence services and achieving their security, 

intelligence and military objectives. The sphere of this influence in 

Shahnameh is of tactical-military and intelligence. Ferdowsi considers 

the two great qualities of "commitment" and "expertise" to be 

necessary for spies, and believes that by creating these two qualities, 

detectives will achieve great success in carrying out their missions. In 

general, the scope of the spies’ duties under Ferdowsi includes the 
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following: a) obtaining information from foreign forces; b) monitoring 

internal social movements; c) ensuring the security of the passage or 

location of military and national leaders; d) making suggestions to the 

Shah to adopt appropriate political and military strategies and analyze 

them; and e) surveillance of soldiers and military leaders of local 

forces. 
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                                                                               چکیده  

 امنیتی، نظامی مسائل گوناگون سیاسی، عالوه بر موضوعات ادبی، از فردوسی در شاهنامه

این در بازنمایی  کند.ایران با ملل خارجی اشاره می تبیین روابطگوید و در اثر خود به سخن می

گزینش جاسوسان مجرب و روابط، مقولۀ نفوذ و جاسوسی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

کارآزموده و حساسیت این کار، نشان از اهمیت جاسوسی در بقای یک ملت و پیروزی 
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در دوران  حفاظتی و امنیتی ای اطالعاتی و امنیتی پیشینیان برای پیشبرد اهدافشود از دستاوردهمی

 -ای و روش توصیفیرو، در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه. ازاینشودمعاصر استفاده 

های آسیب؛ تعیین نوع استراتژی بر اساس اطالعات جاسوسان از دشمن تحلیلی، به متغیرهایی چون:

؛ زیر نظر گرفتن تحرکات دشمن و تعیین میزان قدرت نظامی اطالعات نادرست جاسوسان ناشی از

بینی اقدامات احتمالی آن؛ وحدت ایدئولوژیک جاسوسان؛ تحلیل استراتژی نظامی دشمن و پیش

آن؛ تأمین امنیت مقامات کشوری و لشکری؛ ارائۀ اطالعات از نظامیان و مردم عادی جهت اشراف 

شده است. پرداختهشده از دشمن بندیکشوری و لشکری؛ و ارائۀ اطالعات طبقه اطالعاتی سران

 فیزیکی و انسانی وةبه شی جاسوسان روش به دست آوردن اطالعاتدهد که نتایج تحقیق نشان می

. داردبعدی بسیط ساختار تک و غالب نفوذها بوده محدود ةگرایی از طریق مشاهدو مبتنی بر اثبات

بوده است. گروه هدف  در جاسوس یا عامل نۀصورت رخموردی و به ،اسوسینفوذ و جنوع 

 .انداهداف انسانی جاسوسی، فرماندهان و نخبگان نظامی دشمن بوده همچنین،

 

 .تینفوذ، اطالعات، امن ،یجاسوس ،یفردوس ۀشاهنامهای کلیدی: واژه

 
 مهمقد. 1

رو، درک اطالعاتی است. ازایننفوذ از واژگان پربسامد در علوم سیاسی، استراتژیک و 

این مفهوم عمددتا  بدا  سیاسی اثرگذار است.جزئیات امور عمیق و درست آن در پی بردن به 

بندی کلی بده دو نفوذ در یک دسته خورده است.مفاهیم جاسوسی و عملیات اطالعاتی گره

حدث علدوم در مبا نفدوذ سدنتی شود. یکی از نمودهای پدارادایمنوع سنتی و مدرن تقسیم می

نفدوذ  گفتمدان عۀزیرمجمومشاهده بودن، به دلیل ملموس و قابل جاسوسی است که سیاسی،

الملدل، بده دسدت آوردن اطالعدات از رقیبدان سیاسدی، در روابدط بدین گیرد.می قرار سخت

هدا هدا دارد و یداریگر آنجویی ملتنظامی، اقتصادی و ... نقشی بایسته و اثرگذار در برتری

هدای خدود، کنندد بدا کدنشرو، جاسوسان سعی مدیهبردهای بنیادی است. ازایندر تعیین را

هدای بدالقوة دشدمن بده دسدت دهندد تدا امکدان اطالعات جامعی از کیفیت و کمیت توانایی

؛ هدای مدوردنظر تدأمین گدرددتأثیرگذاری بر رقیب سیاسدی و نظدامی فدراهم شدود و هددف
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هدای جاسوسددی و بددا کاربسدت تاکتیددک هددای سیاسدیدیگر، امکدان تغییددر جریدانعبارتبده

الملل، اصدل آید. درمجموع، در روابط بیندسترسی به اطالعات حیاتی رقیبان، به وجود می

گیدرد. بررسدی الملل قدرار مدیای دارد و در کانون مطالعات سیاست بینقدرت اهمیت ویژه

برای رسیدن بده دهد که قدرت، ابزاری ابعاد دقیق عمل نفوذ )جاسوسی( در دشمن نشان می

-های سیاست خارجی یدک حکومدت و مهدارت کشدورها در بدههدف است. ماهیت هدف

های خود برای تأمین مقاصد سیاست خارجی، با اصل نفوذ و جاسوسی از کارگیری توانایی

رو، نفوذ )جاسوسی( نوعی برقراری ارتباط با خورده و بستگی مستقیم دارد. ازاینبیگانه گره

-شدود. یدک حکومدت مدید تغییر یا تثبیت رفتار نیروهای متقابل تعریف میقصبیگانگان به

های دیگر تأثیر بگذارد؛ زیدرا اهدداف های گوناگون بر حکومت یا حکومتکوشد با روش

واسطۀ برخدورداری از اطالعدات ها بهمشخصی را برای خود تعیین کرده است که تحقق آن

شدود. درنتیجده، فرآیندد پذیر مدی.. رقیب امکانجامع از مسائل اقتصادی، سیاسی، نظامی و .

 کند.الملل ایفا میکننده در سیاست بیننفوذ و جاسوسی، نقشی تعیین

ای نوظهور و متعلدق بده قدرن حاضدر نیسدت و امدری رایدج در فرهند  جاسوسی پدیده

کاررفتده بدرای آیدد. البتده، بایدد اذعدان کدرد کده شدگردهای بدهها به شمار میسیاسی تمدن

تددر شددده اسددت. هددای متمددادی تغییددر پیددداکرده و امددروزه پیچیدددهاسوسددی در طددول سدددهج

ها باعث شده است تا همواره این مقوله در مباحدث حال، اهمیت حفظ و بقای حکومتبااین

امنیتی و اطالعاتی مطرح باشد. شاهنامۀ فردوسی ازجمله آثار مهم حماسی بده زبدان فارسدی 

های حاضر در این سدرزمین را بدرای بده عقدب رانددن ومتاست که تالش ملت ایران و حک

کندد. اگرچده بیگانگان از مرزها و حفاظدت از مدردم در برابدر یدورش دشدمنان روایدت مدی

رود، ولی به این دلیل که ابعاد گوناگون تمدن ایراندی در آن شاهنامه اثری ادبی به شمار می

ن وجدود دارد. نبردهدایی کده میدان های آشده است، امکان خوانش سیاسی از داستانترسیم

ویژه تورانیدان و نیدز، مخالفدان داخلدی وجدود دارد، حکومت ایران بدا دشدمنان خدارجی بده

رو، شماری به دو طرف جن  وارد آورده است. ازاینهای جانی و مالی بیهمواره خسارت

وزی و استفاده از ظرفیت جاسوسی برای نفوذ به ساختار سیاسی و نظامی دشمن، جهدت پیدر
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گدویی بده تحقیدق حاضدر در پدی پاسدختفوق بر آنان، پیوسته موردنظر حاکمان بوده اسدت. 

مۀ در شداهنا و جاسوسدی هدای نفدوذالف( نفوذ، ابزار، آماج و انگیزه های ذیل است:پرسش

ای دسدته و طبقده چده ذیدل مه( جاسوسدی در شداهناب اسدت  کیفیتدی چده فردوسدی دارای

 ن وظایف جاسوسان در شاهنامه چیست تریج( مهم شود تعریف می

 تحقیق روش. 1 -1

 شدهتدوین( کلبه جزء) استقرایی وةتحلیلی و شی -بر روش توصیفیاین تحقیق با تکیه

وتحلیل آن، از مطالعات اسنادی شامل کتب، مقاالت و ... ها و تجزیهداده گردآوری برای و

شامل  نمونه، حجم و فردوسی هنامۀشا پژوهش، آماری عۀشده است. همچنین، جاماستفاده

. ساختار کلی مقاله به این شکل است گیردرا دربر می جاسوسی لۀکه مقو همۀ ابیاتی است

شود و در می ارائه جاسوسی و نفوذ یعنی تحقیق، اصلی مفاهیم رةکه ابتدا توضیحاتی دربا

و  های جاسوسانچون: ابزار، آماج و انگیزه مسائلیبه ذیل تیترهای متنوع بخش اصلی، 

 شود.پرداخته میها آنمناصب سیاسی و حکومتی 

 پیشینۀ پژوهش. 2ـ1

برابر  در خود مانایی و بقا حفظ برای ایرانی قوم تالش روایتگر که مۀ فردوسیدر شاهنا

-شده است. این موضوع در پژوهشدشمنان متخاصم است، به مسائل جنگی و نظامی اشاره

با رویکرد  برجستههای اطالعاتی و امنیتی این اثر ت، اما زمینههای متعددی بازنمایی شده اس

توان به موارد ذیل اشاره کمتر موردتوجه قرارگرفته است که می ،به مبانی علوم سیاسی

 این دربارة مختلفی مسائل به «شاهنامه در شبیخون» لۀ(، در مقا1۳۹0زاده )کرد: حسن

 گردآوری در جاسوسان نقش به آن، بودن نیتیام به توجه با و کردهاشاره نظامی تاکتیک

 نویسنده ادبی رویکرد پژوهش، این در. است پرداخته دشمن سپاه وضعیت از اطالعات

و جاسوسی همچون: نوع، سطح، ابزار، آماج و اهداف  نفوذ گوناگون ابعاد به و بوده غالب

است. همچنین، در  ای نشدههیچ اشاره -شودمی پرداخته آن به لۀ حاضرکه در مقا-نفوذ 

منتشرشده « فرجام جاسوسان به روایت فردوسی»ای با عنوان مقاله ،(1۳۹۸) خراسان مۀروزنا

صورت گزیده، سطحی و توصیفی، واکنش ایرانیان به پنج اقدام است که در آن، به
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 به تنها تحلیلی، ئهشده است. در این پژوهش، نویسنده بدون اراجاسوسی بیگانگان بررسی

های چهارچوب به عنایت با جاسوسی لۀها پرداخته است. همچنین، مقوداستان این توصیف

سیاسی واکاوی نشده است. با توجه به خألهای پژوهشی مذکور، پرداختن به ابعاد نفوذ 

های پژوهش صۀبرای نخستین بار در عر جاسوسی مبحث به رویکرد مه باسخت در شاهنا

 وری دارد.پذیرد و کامال  نوآانجام می ادبی

 . مبانی تحقیق۳ـ1

این واژه در زبان انگلیسی به معنای کنش یا قدرتی است که بازخوردی را بدون  نفوذ:

)ر.ک: وبستر،  اعمال صریح زور یا بدون کاربست آشکار فرمان، تولید و ایجاد کند.

ظور منرخنه در اردوگاه حریف به»نفوذ و نفوذی در پارادایم سنتی به معنای  (۴۲۹: 1۳۸۴

آوری پنهان اسرار نظامی، خرابکاری یا تأثیرگذاری بر فرماندهان و سربازان برای جمع

-نفوذ برای فراهمهای ذیشکست در جن  نظامی یا متأثر قرار دادن و جلب شخصیت

رکردهای کا دارای و بسیط بسیار پارادایم، این در نفوذ الگوی...  است سیاسی طۀسازی سل

شود و عنصر کلیدی های نظامی و امنیتی تعریف میرابطه با عرصه. نفوذ در استمحدودی 

«. است جن  زمان در دة مستقیمآوری اخبار با ابزار انسانی و مشاهآن، جاسوسی و جمع

( فرد با استفاده از پول، غذا، اطالعات، دوستی، مقام و تهدید، ۹: 1۳۹۶)باقری چوکامی، 

( و اطالعاتی را ۳1۴: 1۳۸۶راد، بخشی و افشاریآقار.ک: کند )در رفتار دیگران نفوذ می

منظور زدن به رقیب یا حریف بهضربه نفوذ، رةجوه»آورد. ها به دست میکه باید، از آن

 (۲: 1۳۹۶)باقری چوکامی، «. باشدتضعیف عناصر قدرت، تغییر رفتار یا تغییر رژیم می

یی از توان بازیگران سیاسی تبارشناسی مفهوم نفوذ، نفوذی و نفوذ گذاری، مبین نمودها

هایی است که برای تأثیرگذاری بر ها و جریانهای اطالعاتی، گروهها، سازماناعم از دولت

های مختلف حوزه در ملی قدرت و اهداف منافع، عۀرقیب و حریف باهدف افزایش و توس

ر.ک: )گیرد. نظامی و ...( مورداستفاده قرار می -)سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی

این نفوذ صریحا  با »در تعریف نفوذ سنتی و سخت آمده است:  (1۳5-1۳۶: 1۳7۲هالستی، 

صورت موردی )فردی( و عمدتا  استفاده از قدرت امنیتی به دنبال جاسوس گیری به
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هرحال ازآنجاکه با سد سخت دستگاه امنیتی طرف مقابل مواجه بوده و تاکتیکی است و به

توان آن را نفوذ سخت نامید. این نفوذ از طریق ابزارهای د است، میشناسایی و برخورقابل

«. شودو یا استخدام همکار، محقق می جاسوس گیری تطمیع، و تهدید اغوا، نۀگاسه

 (۴5: 1۳۹۴)احمدیان، 

شود که برای گردآوری اطالعات مهم و جاسوسی به کنشی گفته می جاسوسی:

شود. در اصطالح اطالعاتی و امنیتی، منظور از می انجام مقابل دة نیرویشبندیطبقه

آوری مخفیانه و غیرقانونی اسناد، اخبار و اطالعات از خودی و در اختیار جمع»جاسوسی، 

( ۹۲: 1۳۹۶، فرهن  اصطالحات اطالعاتی و امنیتی). «بیگانه قرار دادن آن است

های ورها یا سازماندیگر، هر نوع فعالیت پنهانی و غیرقانونی که از سوی کشعبارتبه

شده و غیرعلنی شود تا امکان دسترسی به اطالعات حفاظتریزی و هدایت میامنیتی، برنامه

ماهیتی مقوله، ( این 75: 1۳۸0تقوی، ر.ک: نیروی بیگانه فراهم گردد، جاسوسی نام دارد. )

. است آن تۀهای برجسپذیر بودن از ویژگیو فیزیکی و مشاهده داردافزارانه سلبی و سخت

تر، اختالل در آوری اطالعات و در سطح پیشرفتهجمع یۀ آن،هدف نفوذ در شکل اول»

وجه  (۴5: 1۳۹۴)احمدیان، «. های حساس و حیاتی و یا حاکمیتی آن کشور استدستگاه

های کوچک( به اردوگاه گروه و افراد) نفوذی نۀ عاملفیزیکی و عینی نفوذ، ناظر بر رخ

ر.ک: . )است رقیب یا دشمن حوزة در فرهنگی یا سیاسی یا اطالعاتی نۀ نیرویدشمن یا رخ

در کتب قدیمی از جاسوسی با عنوان هنر جنگی  (۳1۳: 1۳۸۶راد، افشاری و آقابخشی

ها و متأثر کردن اذهان نیروهای دشمن ها با استفاده از صدای طبلدر جن »یادشده است. 

ی را به وجود آورد که موجب شکست دشمن چنان وضعیتبا استفاده از جاسوسان، باید آن

 (7۶: 1۳5۹)تزو، «. گردد

 بحث و بررسی .2

دهد که این واژه نشان می .است آمده «کارآگه» صورتبه شاهنامه در جاسوس

جاسوس در گام نخست باید فردی هوشیار و آگاه به مسائل مختلف باشد و با تخصص و 
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دیگر، جاسوس در عبارتبه؛ من برآیدمهارت ویژه، درصدد گردآوری اطالعات از دش

شرایط حساس باید افزون بر شناخت و درک نقاط بحرانی و تهدید زا و عوامل اثرگذار 

های منفِی مؤثر بر امنیت حکومت و تمامیت ارضی سرزمین را خارجی و داخلی، کنش

ا تشخیص دهد و آگاهی جامعی دربارة جزئیات و کلیات آن به دست آورد و درنهایت، ب

؛ سازی رخدادهای نامطلوب سیاسی اثرگذار باشدانتقال آن به نیروهای خودی، در خنثی

ها و وظایف بنابراین، جاسوس در صف مقدم مبارزه با تهدیدات دشمن قرار دارد. تاکتیک

-شده است، رویکردی کالسیک دارد و طبیعتا  از پیچیدگیجاسوسان که در شاهنامه بیان

واسطۀ جاسوسی حال، نتایجی که بهعاصر برخوردار نیست. بااینهای جاسوسی در دوران م

 .شده، دارای اهمیت استحاصل

 بر اساس اطالعات جاسوسان از دشمن ینوع استراتژ نییتع. 1ـ2

ترین دشمن استراتژیک ایران در شاهنامه، توران است. این دو قوم که از یک ریشۀ مهم

در نزاع و ستیز دارند. در غالب این نبردها،  ای طوالنیتاریخی برخوردار هستند، سابقه

اند تا اطالعات امنیتی طرف مقابل را عنوان جاسوس از سوی دو کشور مأمور شدهافرادی به

های نظامی و سیاسی بر به دست آورند و در اختیار شاه و سپهساالران قرار دهند تا استراتژی

فردی به  -که پهلوانی تورانی است-سیاب تُژاو، داماد افرااساس این اطالعات تعیین گردد. 

-بوده را که از قرار معلوم به چوپانی برای شاه توران مشغول است، اجیر و تطمیع مینام کَ

کند تا برای جاسوسی و خبرگیری از سپاه ایران رهسپار شود. سپاه ابران در این زمان به 

رد )محل مرزبانی تژاو( گَرورود، به نزدیکی شهر دژ گَسرداری طوس، با گذشتن از کاسه

رو، تژاو برای تعیین سیاست جن  یا صلح با ایرانیان، در نخستین گام، رسیده بود. ازاین

کبوده را مأمور گردآوری اطالعاتی دقیق از شمار جنگاوران، توان و استعداد نظامی و 

رانیان دستی کرده و ایکند تا در صورت مهیا بودن شرایط، پیشابزارهای جنگی دشمن می

گیر نماید. موقعیت استراتژیک گروگرد، یکی از عوامل مهم برای را غافلگیر و زمین

و از  داشتهمین، مراتع پهناور و کوهستانی سرز این زیرا است؛ بوده تژاو نۀاقدامات پیشگیرا

است. درنتیجه، از دست بوده های اسب برخوردار شرایط مطلوبی برای پرورش دام و گله
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اظهار آورد. تژاو می وارد توران جغرافیایی ساختار بر بۀ سختیان، ضردادن این مک

با کسب اطالعات جامع از جاسوس خود یعنی کبوده، قادر به حفظ این کند ی میامیدوار

که در ترسیم -او بر اساس سه متغیر اصلی تهدید، منافع و اهداف  سرزمین خواهد بود.

بهترین روش برای مدیریت  -اثرگذار هستند های کلی مسائل امنیتی و حفاظتیچهارچوب

این سه متغیر را در بدو امر، به دست آوردن اطالعات استراتژیک از نیروهای بیگانه از 

 داند.طریق جاسوسی می

 گروگرد بودی نشست تژاو

 خبر شد که آمد ز ایران، سپاه

 ردی هم اندر شتابفرستاد گُ

 کبوده بُدش نام و شایسته بود

 تیره گردد سپهربدو گفت چون 

 نگه کن که چند است ز ایران سپاه

 از ایدر بر ایشان شبیخون کنیم

 

 سواری که بودیش با شیر تاو ... 

 گله برد بباید به یکسو ز راه

 به نزدیک چوپان افراسیاب

 به شایستگی نیز بایسته بود

 تو ز ایدر برو هیچ منمای چهر

 ز گردان که دارد درفش و کاله

 هامون کنیمهمه کوه در جن  

 (7۴: ۴، ج 1۳۶۶)فردوسی،  

 . اهمیت جاسوسی در حکومت ایران و توران1 -1 -2

ها برای یکی از دشمنان اصلی ایران در شاهنامه، تورانیان هستند که همواره از فرصت

کنند و در مواقعی که نیروهای امنیتی و اطالعاتی از تهدید کیان و ماهیت ایران استفاده می

های سختی بر پیکرة این اند، ضربهداف نظامی و جنگجویانۀ دشمن غفلت کردهبینی اهپیش

اند. در ماجرای کشمکش سیاسی میان گشتاسب )شاه وقت ایران( و کشور وارد آورده

شود و رو میاسفندیار )فرزند و جانشین شاه(، کشور به لحاظ وحدت سیاسی با تزلزل روبه

-فرمان پدر راهی زندان میکند که اسفندیار بهمی این شرایط زمانی وخامت بیشتری پیدا

که  –محض دستگیری اسفندیار اند، بهشود. جاسوسان تورانی که شاهد این اختالفات بوده
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اوضاع نامطلوب داخلی ایران  -کننده درنبردهای قبلی ایران و توران بوده استعاملی تعیین

-دستتناد به اطالعات سیاسی و نظامی بهرسانند و او با اسرا به اطالع ارجاسب تورانی می

هایی گیرد و در مراحل ابتدایی نبرد، به پیروزیآمده از کارآگهان، تصمیم به حمله می

ها از قدری برجسته بود که آنیابد. قدرت نفوذ جاسوسان در دربار گشتاسب بهدست می

نظامی گشتاسب آگاهی  هایمحل حبس شاهزاده ایرانی )زندان شبدر( و فراتر از آن، برنامه

های مختلف حکومت، عاملی مهم در نفوذ جاسوسان و داشتند. عدم انسجام میان الیه

های جانی، مالی و ای جز وارد آمدن خسارتاشراف به اطالعات استراتژیک بوده که نتیجه

عنوان رهبر نظامی و سیاسی نفوذ در این داستان، گشتاسب به حیثیتی نداشته است. آماج

بنابراین، فرآیند جاسوسی در باالترین سطح خود قرار داشته ؛ ر و اسفندیار بوده استکشو

 کرده است.و اهداف محوری و مهمی را دنبال می

 پس آگاهی آمد به ساالر چین

 برآشفت خسرو بر اسفندیار

 خود از بلخ زی زاولستان کشید

 ست مهمان زالبه زاول نشسته

 شاهبه بلخ اندرون جز که لهراسب

 مگر هفتصد مرد آذرپرست

 ها به بلخ اندرون نیست کسجز این

 مهان را همه خواند شاه چگل

 

 که ماه از کمان اندر آمد به کین! 

 به زندان شبدر فرستاد خوار

 بیابان گذارید و سیحون برید

 برین روزگاران برآمد دو سال

 ست از ایرانیان و سپاهنمانده

 همه پیش آذر برآورده دست

 اند و بس ...داران همیناز آهن 

 ابر جن  لهراسبشان داد دل

 (171-17۲: 5ج  ،1۳۶۶فردوسی، ) 

جاسوسی و به دست آوردن اطالعات نظامی و سیاسی از گروه رقیب در ماندگاری یا 

عنوان یکی از ذخایر ملی هر کشوری امروزه اطالعات به»انقراض یک تمدن، نقش دارد. 

)داوودی « گذاری، مدیریت استریزی، سیاستگونه برنامهآید و پشتوانۀ هرحساب میبه



     ... ۀابعاد نفوذ سخت در شاهنام لیو تحل یبررس 
 

1۴۹ 

(. در ماجرای تنش میان اشکانیان و ساسانیان، حضور 5۴: 1۳۹7دهاقانی و همکاران، 

های اردشیر که استراتژیطوریدهی روند نبردها اثرگذار بوده است، بهدر جهت جاسوسان

راشده است. او ضمن آگاهی از بابکان، دقیقا  بر اساس اطالعات کارآگهان طراحی و اج

-ریزیای برنامهمحل اسکان و استقرار رقیب و نیز، کیفیت تجهیزات نظامی آنان، در حمله

نهد. در این ماجرا، نوع نفوذ، شود و سلسله ساسانی را بنا میشده بر رقیب خود پیروز می

 ویژه شخص شاه بوده است.سخت و آماج نفوذ، افراد مهم لشکری و به

 را چو آگاهی آمد ز شاهسپه 

 به کردان فرستاده کارآگهان

 برفتدددند پویدددددان و بازآمدددددندددد

 که ایشان همه نامجویند و شاد

 برآنند کاندر صطخر اردشیر

 گشتچو بشنید شاه این سخن شاد 

 گزین کرد از آن لشکر نامدار

 کماندار با تیر و ترکش هزار

 

 همه شاد دل برگرفتند راه 

 ایشان بجوید نهان کجا کار

 بر شاه ایران فراز آمدند

 ندارد کسی بر دل از شاه یاد

 کهن گشت و شد بخت برناش پیر

 گشتسخن بر دلش باد گذشته

 سواران شمشیرزن سه هزار

 بیاورد با خویشتن شهریار

 (1۶۶-1۶7: 5ج ، 1۳۶۶فردوسی، ) 

 . جایگاه جاسوسی در جوامع گذشته2 -1 -2

های اولیه یک وظیفۀ همگانی آوری اطالعات، در الیهو جمعجاسوسی از بیگانگان 

است و گسترش فرهن  همکاری اطالعاتی، عامل حفاظت از جامعه در برابر انواع جرم و 

-جنایت و تهدیدات خواهد بود و همچنین، بازدارندگی باید مبتنی بر منابع اطالعاتی جمع

(. اهمیت این Peterson, 2005: 212ها باشد )ر.ک: وتحلیل آنشده و تجزیهآوری

ای را برای اخذ اطالعات از سپاهیان موضوع به حدی است که بهرام گور، شب و روز عده

داشتن نیروهای کند و از سوی دیگر، گروهی از جاسوسان برای پنهان نگاهدشمن مأمور می

د نوعی بنابراین، افزون بر نبرد نظامی، شاه؛ شوندخودی از جاسوسان دشمن گمارده می

های کالسیک هستیم. بحث حفاظت اطالعات راهبردی نبرد اطالعاتی و حفاظتی در جن 
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ترین و نیز، حفظ امنیت سپاهیان خودی از تیررس نظامیان و جاسوسان دشمن، یکی از مهم

واسطۀ نفوذ سخت گروهی از جاسوسان زبدة وظایف کارآگهان بوده است. بهرام گور به

شود. بر این پایه، آماج نفوذ، افراد لشکری مهم اقان چین مطلع میخود، از محل استقرار خ

واسطۀ نفوذ و سطح نفوذ، موردی و فردی بوده است. بهرام گور با عنایت به اطالعاتی که به

آورد، استراتژی غافلگیری جاسوسان در سطوح عالی امنیتی و حفاظتی دشمن به دست می

 -خبر از ترفند نظامی سپاه ایران استکه بیدرحالی-بندند و خاقان چین را را به کار می

کشد. جزئیاتی که جاسوسان از شرایط خاقان چین در شکارگاه کند و به بند میدستگیر می

 دهند، مبین تبحر و هوشمندی آنان در مسائل امنیتی و حفاظتی است.ارائه می

 وددددددار بددددددرام بیدددددددروی بهوزان

 تیدهان داشددددددب و روز کارآگدش

 شاهرامدددد به بهددهی آمددددددو آگدددددچ
 هاندددارآگددد ز کددددددامددددی بیددددنون

 به تدبیر نخچیر کشمیهن است

 چو بهرام بشنید زان شاد شد

 به کشمیهن آمد به هنگام روز

 چو خاقان ز نخچیر بیدار شد

 

 سپه را ز دشمن نگهدار بود 

 سپه را ز دشمن نهان داشتی

 ه خاقان به مروست و چندان سپاهک

 اندُهان ...که خاقان شب و روز بی

 که دستورش از کهل اهریمن است

 ها بر دلش باد شد ...همه رنج

 فروز ...که برزد سر از کوه، گیتی

 به دست خزروان گرفتار شد

 (۴۸5: 7ج ، 1۳۶۶فردوسی، ) 

 

 های ناشی از اطالعات نادرست جاسوسانآسیب. 2ـ2

 :Gill & Phythian, 2007ای برای رسیدن به امنیت است. )ر.ک: ت وسیلهاطالعا

کاری ذهنی مخاطب و ایجاد کارانه مبتنی بر فریب استراتژیک در دستنفوذ فریب( 1

آفرین است. بازیگران نفوذ برای اشتباه محاسباتی از طریق جعل و خلق اطالعات نقش

و تصمیم   موجب سردرگمی، اغوا یا تعجیل زنند که فریب، دست به مجموعه اقداماتی می
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کارانه، ایجاد انحراف شود. درواقع، هدف در نفوذ فریبگیران به برآوردهای غیرواقعی می

شده و گاه غلط و اجبار وی به اقدام یا هدایت اطالعات ئۀدر تصمیمات حریف از طریق ارا

باقری ر.ک: د است )عدم اقدام در جهت منافع ملی کشور خودی یا به ضرر منافع خو

 .(۲0: 1۳۹5چوکامی، 

و  درگرفتهخواهی از خون سیاوش ندر جن  کیخسرو و افراسیاب که به دلیل کی 

 اقدامی هیچ از آن حفظ برای است، قدرت شیفتۀ که توران شاه دارد، هویتی ایبهجن

ن درپی از کیخسرو و پس از گریختن از میداهای پیباوجود شکست و کندنمی فروگذار

کند با فرستادن جاسوسان، اطالعات جامعی از سپاهیان ایرانی به دست آورد. نبرد، سعی می

کیخسرو نوع نفوذ، سخت و سطح آن، موردی و آماج آن، سران لشکری و کشوری است. 

دهد تا فضای داند، دستور میپذیر میکه احتمال بروز شبیخون از جانب دشمنان را امکان

سپاهیان ا کندن خندقی ایمن کنند و آتش و چراغی روشن نکنند و گاه را باطراف خیمه

گاه حاضر باشند. جاسوسان افراسیاب که برای اطالع از وضعیت دور از خیمه خودی

پندارند اشتباه ایرانیان را در خواب میشوند، بهایرانیان، به محل حضور سپاهیان نزدیک می

 این ئۀترین فرصت برای حمله است. در اثر ارادهند که اکنون بهو به افراسیاب اطالع می

 .شوندشکست مواجه می و با شدهتورانیان غافلگیر  کارآگهان، سوی از نادرست اطالعات

 . دقت اطالعات جاسوسی1 -2 -2

یک نبرد،  نتیجه، اهمیت امر جاسوسی و دقت نظر جاسوسان را در تعیین رویداداین 

ها را جهت بررسی مستمر تهدیدات و آسیبو افزون بر این، ضرورت  کندمشخص می

دهد که رساند. همچنین، این ماجرا نشان میجلوگیری از غافلگیری راهبردی به اثبات می

هایی دارند که تجربه و ابهت شخصیتی از آن ها ویژگیدر رویکرد کالسیک، جاسوس

ظامی میان مراتب نجمله است. همچنین، جاسوسان دارای نهاد و گروهی هستند و سلسله

که فردوسی به رهبری یکی از جاسوسان افراسیاب بر دیگران شود. چنانآنان رعایت می

توان به مالقات ای برخوردار است که از آن جمله میکند. او از اختیارات ویژهاشاره می
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های مختلف با وی اشاره کرد. این توصیف، اهمیت جایگاه خصوصی با شاه و انجام رایزنی

 سازد.را در ساختار سیاسی کشورها نمودار میجاسوسان 

 برفتند کارآگهان پیش شاه

 ز کارآگهان آنکه بُد رهنمای

 به جایی غو پاسبانان ندید

 طالیه نه و آتش و باد نه

 چو آن دید برگشت و آمد دوان

 اندهمه خفتگان سر به سر مرده

 به جایی طالیه پدیدار نیست

 ها شنودچو افراسیاب این سخن

 را فرستاد و خود برنشستسپه 

 

 دیده مردان با فرّ و جاهجهان 

 سرایبیامد به نزدیک پرده

 تو گفتی جهان سر به سر آرمید

 ز توران کسی را به دل یاد نه ...

 روانکز ایشان کسی نیست روشن

 اندخوردهوگر نه همه روز می

 کس آن خفتگان را نگهدار نیست ...

 به دلش اندرون روشنایی فزود

 ان یلی تاختن را ببستمی

 (۳۳0: 5ج  ،1۳۶۶فردوسی، ) 

 . آموزش جاسوس برای کسب اطالعات درست2 -2 -2

سخت،  یامر ،دیدهآوری اطالعات از طریق نیروی انسانی آموزشجاسوسی و جمع

برای  ،موریتأم افشایگیر، پرهزینه و خطرناک بوده و در صورت آشکار شدن و وقت

دی و گودمن، )ر.ک: بوریس آوردلی را به وجود میئامس أکشور هدف و کشور مبد

، خطاب به اهمیت حضور جاسوسان درنبرد با دشمنان بارةنوذر در(. بر این پایه، 1۲۹: 1۳۸۴

دارد که در صورت قصور در این امر، به تمامیت ارضی یکی از کارآگهان خود بیان می

واهد آمد. در این دیدگاه، مسألۀ ناپذیری وارد خکشور و نظام سیاسی حاکم، لطمات جبران

 امنیت و پیوند آن با جاسوسی تبیین شده است.

 شب و روز دارید کارآگهان

 ازین لشکر ار بد دهند آگهی

 

 بجویید هشیار کار جهان 

 شود تیره این فرّ شاهنشهی

 (۲۹۳: 1ج ، 1۳۶۶فردوسی، ) 
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 نزیر نظر گرفتن تحرکات دشمن و تعیین میزان قدرت نظامی آ. ۳ـ2

بر بر اساس مشاهده و کسب اطالعات با تکیهقالب کالسیک و سنتی، جاسوسی در 

(. منابع انسانی با ۴۸: 1۳۸0)ر.ک: الکوئر،  گیردحواس و خالقیت انسانی صورت می

کنند تا از ها را بررسی و تحلیل میعنایت به قدرت تشخیص و ابتکاری که دارند، موقعیت

رند و دائما  دسترسی خود را به هدف بیشتر کنند )ر.ک: آمده بهره ببدستهای بهفرصت

با  که سهراب جوانهنگامی(. در داستان رستم و سهراب، 1۲: 1۳۹۲فر، یعقوبی و اسحاقی

کند و به فتوحات مهمی نائل سوی ایران لشکرشی میهای نظامی و مالی تورانیان، بهحمایت

شود تا در برابر نیروی بل فراخوانده میرسد، رستم از زاشود و به نزدیکی پایتخت میمی

متخاصم ایستادگی نشان دهد. پهلوان ایرانی ضمن هماهنگی با کیکاووس )شاه وقت(، در 

 شود.نقش یک جاسوس به محل استقرار تورانیان نزدیک می

 اهداف جاسوسی . 1 -۳ -2

ه است. هدف و انگیزة رستم در این نفوذ، دسترسی به اطالعات حساس و غیرعلنی بود

 اطالعات دست آوردن به نظامی تجسس هدف»این جاسوسی را باید از نوع نظامی دانست. 

کوشد می . دشمناست و جن  صلح در زمان مسلح نیروهای مربوط به و معلومات

ها و اسلحه انواع ةدربار دستبرد قرار دهد و اطالعاتی کشور را در معرض دفاعی اطالعات

 نوع این دست آورد که به …و آن بندیسازمان و شکل مسلح و تعداد نیروهای آن نمیزا

 :Evera, 1992)ر.ک: «. است قرارگرفته اکثر کشورها موردتوجه در قوانین از جاسوسی

( در این نفوذ، آماج جاسوسی، سران لشکری )به تعبیر رستم، بزرگان و ساالران( 237

ده است. همچنین، نوع نفوذ، سخت و سطح آن، فردی و موردی است. ویژه سهراب بوبه

آورد و به رستم با رعایت اصل پوشش همسان با تورانیان، خود را به شکل ترکان درمی

گیرد تا در نبردهای شود و تحرکات آنان را زیر نظر میمحل استقرار دشمن نزدیک می

 ای مقابله با دشمنان اتخاذ کند.های اثرگذارتری برتن، استراتژیبهگروهی و تن

 چو خورشید گشت از جهان ناپدید

 تهمتن بیامد به نزدیک شاه

 شب تیره بر دشت لشکر کشید 

 خواهمیان بسته مر جن  را کینه
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 که دستور باشد مرا تاجور

 ببینم که این نوجهاندار کیست 

 وارتهمتن یکی جامه ترک

 پیاده چو نزدیکی دز رسید

 

 کاله و کمرکز ایدر شوم بی

 بزرگان کدامند و ساالر کیست  ...

 بپوشید و آمد دوان تا حصار

 خروشیدن نوش ترکان شنید

 (15۴: ۲، ج 1۳۶۶)فردوسی،  

 . موارد مهم جاسوسی2 -۳ -2

بازنمایی شمار سپاهیان دشمن، یکی از اطالعات مهمی است که جاسوسان در پی 

ریزی بهتر از شکریان دشمن، امکان برنامهاند. آگاهی از تعداد لکشف و افشای آن بوده

دیگر، اطالعات عبارتبه؛ آوردسوی نیروهای خودی و پیروزی بر دشمن را فراهم می

های کارآگهان دربارة شمار لشکریان، فرصت مغتنمی برای مدیریت و اتخاذ استراتژی

فراسیاب، به که کیخسرو پس از اطالع از تعداد سپاهیان اآورد. چنانجنگی به وجود می

پردازد. این نفوذ گردآوری نیروهای نظامی متناسب با نیروی صدهزارنفری دشمن می

اند. همچنین، انگیزة نفوذ، سخت، سطحی فردی داشته و آماج آن، سران لشکری بوده

 ها بوده است.کسب اطالعات دربارة شمار دقیق لشکریان و تعیین نسبی قدرت هجومی آن

 اه جهانبه مهر اندرون بود ش

 که افراسیاب آمد و صدهزار

 ست رویهسوی شهر ایران نهاد

 کاووس ازان تن  شد دل شاه

 

 که بشنید گفتار کارآگهان 

 گزیده ز ترکان شمرده سوار

 وزو گشت کشور پر از گفتگوی

 که از بزم رایش سوی جن  شد

 (۲۴۶: ۳ج فردوسی، ) 

 وحدت ایدئولوژیک به جاسوسان. ۴ـ2

به یک یکی از مسائل مهم در جاسوسی، وحدت ایدئولوژیک جاسوسان است. باور 

برای در اختیار ترین راه مطمئن ،و سازمان مربوطهجاسوس ایدئولوژی مشترک بین فرد 

داند و میرسانی خدمتاین اندیشه خود را ملزم به  با فردیزیرا چنین  ؛ستوا گرفتن

های سازمان(. ۲0۹: 1۳۶۹)ر.ک: آلمژان،  شودکار میبهباایمان و تعهد الزم دست
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-طورکلی چهار انگیزه را برای ارتکاب به جاسوسی برمیاطالعاتی و ضداطالعات دنیا به

پول، ایدئولوژی، اجبار و اضطرار و خودپسندی. هیچ جاسوسی  :از است شمارند که عبارت

بالقوه چندان سودمند نیست. طور به ،های عقیدتی باشددر مقایسه با عاملی که دارای انگیزه

عنوان پایدارترین انگیزه تلقی آور و دائمی بوده و بهای الزامانگیزه ،ایدئولوژی و مکتب

دلیل پایبندی به  به ،های مثبت ایدئولوژیکی استشود. جاسوسی که متأثر از انگیزهمی

، رخنه (. در جاسوسی کالسیک۳۹: 1۳۸۲)ر.ک: فریدل،  دکنمی فعالیتموضوعی خاص 

واسطه ها بهای دارد. آندر نیروهای دشمن بر اساس مبانی ایدئولوژیکی، نمود برجسته

کنند و با به خطر انداختن جان خود، باورهایی که دارند، در صف دشمنان نفوذ می

بنابراین، ؛ کننداطالعات حساس نظامی و سیاسی گروه مخالف را موشکافی و افشا می

 بازد.های مالی، سیاسی و ... رن  میشود و انگیزه، شاخص میبحث تعهد در این شرایط

دهد که در غالب موارد، عامل گری جاسوسان در شاهنامه نشان میبررسی کنش

واسطۀ محرک کارآگهان، مباحث اعتقادی و ایدئولوژیک بوده است. جاسوسان به

زم به کسب اطالعات وفاداری به دین، کشور و رهبر سیاسی و نظامی یعنی شاه، خود را مل

کردند. به این معنا که ایرانیان پس از گرایش به آیین حساس و استراتژیک از دشمن می

مانده بودند، دچار مشکالت زرتشتی، با تورانیان که همچنان بر آیین کهن باقی

ایدئولوژیک شدند و این موضوع به همراه اختالفات سیاسی، بر طبل نبرد و ستیز کوبیده و 

ورتر کرده است. به این اعتبار، انگیزة حضور جاسوسان خواهی را شعلهفرت و کینشعله ن

 شود.در خاک دو کشور، صرفا  به مسائل سیاسی محدود نمی

 اختنددددر سددددددددر یک با دگددددبه تدبی

 که چون شب شود ما شبیخون کنیم

 نددددان آگهی یافتدددو کارآگهددددچ

 هر شاهددددش منوچددددددند پیددرسی

 وشدداد گددمنوچهر بشنید و بگش

 ندددددددداختددهوده اندددده رای بیددددهم 

 همه دشت و هامون پر از خون کنیم

 دددتافتنددددددهر بشددددوچدددوان زی من

 اهددددداند سپددددا برنشدددددددند تدددبگفت

 شودددرد بسیارهددددددسوی چاره شد م
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 پرددددارن سدددده را سراسر به قددسپ

 

 ردددزید ساالر گددداه بگدددگینددددکم

 (1۳۸: 1ج ، 1۳۶۶فردوسی، ) 

 بینی اقدامات احتمالی آنتحلیل استراتژی نظامی دشمن و پیش. 5 ـ2

یکی از اهداف بنیادی در مسألۀ نفوذ، تشخیص استراتژی دشمن و ارائۀ راهکارهای 

نظامی و حتی کشتار است  جوهر تهدید سخت، اعمال زور»مناسب برای مقابله با آن است. 

و آماج آن، عمدتا  سرزمین یا قدرت نظامی طرف مقابل است. هدف و نیت دشمن، عمدتا  

: 1۳۹۴)احمدیان، « باشدتأمین منافع ژئوپولتیک، سیاسی و اقتصادی و بعضا  اعتقادی می

-نمی (. بر این پایه، در شاهنامه، اقدامات جاسوسان تنها به بازنمایی اطالعات محدود۴0

ای برخوردار هستند و با عنایت گری سیاسی و نظامی ویژهها از قدرت تحلیلشود، بلکه آن

آورند، نوع رفتار دشمن را تحلیل کرده و کیفیت آن را تخمین به اطالعاتی که به دست می

 زنند.می

 جایگاه و شرایط جاسوسی. 1 -5 -2

رسند که گر، به این باور میای و عوامل مداخلهجاسوسان با سنجیدن شرایط زمینه

بهترین ترفند ایرانیان در برابر لشکر تورانی، استفاده از شبیخون است. این پیشنهاد نشان از 

آن دارد که جاسوسان عالوه بر فراگیری شگردهای جاسوسی، از دانش نظامی مناسب و 

داستان در  شده است.اند که منجر به رفتارشناسی دشمن میقابل اتکایی برخوردار بوده

 گری بینش سیاسی و نظامی کارآگهان گودرز هستیم.شاهد جلوهدوازده رخ، 

 شب درگذشتدو بهره چو از تیره

 خواهچو نستیهن آن لشکر کینه

 چو کارآگهان آگهی یافتند

 که آمد سپاهی چو کوه روان

 سان که رسم شبیخون بودبران

 

 ... ز جوش سواران بجوشید دشت 

 ... ان سپاهبیاورد نزدیک ایر

 سبک سوی گودرز بشتافتند

 که گویی ندارند گویا زبان

 سپهدار داند که آن چون بود

 (۲۳1: ۴ج ، 1۳۶۶فردوسی، ) 
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 قدرت تحلیل جاسوسان. 2 -5 -2

شده و حیاتی از ساختار نظامی دشمن دست پیدا بندیجاسوسان گاهی به اطالعات طبقه

بدون اجازه و اطالع  ،شدهبندیت طبقهدست آوردن اطالعا به، جاسوسی»کردند. می

چراکه  ؛فراملی است ،حالیافته و درعینصاحب آن است. جاسوسی معموال  جرمی سازمان

در ...  یافته و منابع انسانیاطالعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان ،در آن

ن موضوع در نبردها (. ای۶7: 1۳۹۴)کریمی، « دگیراختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می

با  شاپور ذواالکتافهای ماندگاری شده است، ازجمله در جن  میان منجر به پیروزی

قیصر روم،  ، قصر و لشکردر دربار بانفوذخواهد از جاسوسان می قیصر روم. شاه ایران

صورت موردی . این نفوذ که ماهیتی سخت و عینی دارد، بهاطالعاتی از او به دست آورند

شده است. جاسوسان با نزدیک شدن به محل استقرار رومیان، از نوع آرایش نظامی و انجام

خوبی وارسی شوند و شرایط قیصر را بهکیفیت مراتب امنیتی و حفاظتی دشمن باخبر می

دهند. او گردند و او را در جریان قرار میکنند. سپس، با این اطالعات نزد شاپور بازمیمی

هزارنفری و استفاده از اصل غافلگیری، دشمن را منکوب کند. ی سهشود با سپاهبر آن می

ای در امر جاسوسی، عدم آماج نفوذ، قیصر و سران لشکری هستند. همچنین، شرایط زمینه

رعایت نکات ایمنی از سوی رومیان و غافلگیری آنان بوده است که درنهایت، منجر به 

 شود.ان میافشای اطالعات حساس نظامی و جنگی و شکست ایش

 اردددن روزگددددد بریددددی برنیامددبس

 هاندددددور کارآگددددداپددددتاد شددفرس

 یدددند آگهدددان تا ز قیصر دهددب

 انددهان ناگهدددند کارآگدددبرفت

 دنددد هرگونه بازآمدددبدیدن

 ارددخوردن و از شکر ز میدکه قیص

 وییددده از هر سدسپاهش پراگن

 باندددشب پاس ایه نهددددنه روزش طل

 ری شش هزارددردم لشکددددددددکه شد م 

 اندفون، کاردیده مهددسوی تیس

 یدددازان برز درگاه بافره

 اندد کار جهدجستنه بددنهفت

 دنددددفراز آمردنددرِ شاه گددددب

 ارزاردی هیچ نندیشد از کدهم

 وییدددردن به هر پهلدبه تاراج ک

 شبانیدش همه چون رمه بددسپاه
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 چ رویددددن از هیددددنبیند همی دشم

 اد شدددددداپور بشنید زان شددددچو ش

 ه هزارددددزین کرد ز ایرانیان سددددگ

 یدددددده بر درکشدددره جوشن بددددشب تی

 

 رزویددتن بدددش زیسدددپسند آم

 ددددددها بر دلش باد شجدده رنددهم

 وارددددور س تواندددار و برگسزره

 یددددددبرکش فوندده را سوی تیسدددسپ

 (۳۲5-۳۲۶: ۶ج ، 1۳۶۶فردوسی، ) 

 تأمین امنیت مقامات کشوری و لشکری. 6ـ2

در شاهنامه، غیر از کسب اطالعات استراتژیک دشمن، وظایف دیگری برای 

شده که برقراری امنیت در مسیر حرکت شاه و سران کشوری و لشکری کارآگهان ترسیم

های مهم از آنجا حیطی که قرار بوده شخصیتاز آن جمله است. جاسوسان با حضور در م

کردند و عبور کنند یا در آن محل استقرار یابند، همۀ نکات امنیتی و حفاظتی را بررسی می

شدند. برای تحقق این هدف، ها، شاه و دیگران، روانۀ منطقۀ موردنظر میپس از تأیید آن

اساس، خویشکاری جاسوسان  کردند. بر اینداران لشکر با کارآگهان همراهی میطالیه

شود، بلکه در دوران صلح و ثبات نیز، تنها به دوران جن  با کشور مخالف محدود نمینه

 نمود دارد.

 زریونددکر به گلدو آورد لشدچ

 ارددان دید بر سان باغ بهدجه

 امون درختددده کوه نخچیر و هدهم

 هاندددتاد و کارآگدده فرسددالیدط

 اندددهریار جدددراپرده شهدددس

 

 مونددد با رهنددددو بگردیددددبه هرس 

 گارددین پرندوه و زمددددر و دشت و ک

 تددبخکدردم نیدم جهان ازدرِ

 اندددی در نهددددان تا نماند بدددب

 ش آب روانددر پیدددددند بدددددتکشی

 (1۶1: ۳ج ، 1۳۶۶ ،ی)فردوس 

آوردن مقبولیت عمومی  شود، برای به دستکه اسکندر موفق به فتح ایران میهنگامی

کند پیوندهایی با بزرگان ایرانی برقرار کند. دریکی از این اقدامات، او تصمیم سعی می

دهد رو، فرمان میگیرد با دختر یکی از بزرگان کشور به نام روشنک ازدواج کند. ازاینمی

منیت راه و جان شوند تا ااو را از اصفهان بیاورند. برای این انتقال، جاسوسانی برگزیده می
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های ذیل، ضمن بازنمایی این موضوع، به سه ویژگی وی را تأمین کنند. فردوسی در بیت

کند که عبارت است از: کاردانی و تخصص، حیاداری و مهم کارآگهان اشاره می

دادگری. بر این پایه، در فرهن  سیاسی ایران باستان، جاسوس کارآمد افزون بر تخصص 

عات استراتژیک دشمن، باید از دید اخالقی نیز، شرایط مطلوبی الزم برای کشف اطال

داشته باشد و برای خود اختیار بدون حدومرز قائل نشود و به هر اقدام غیراخالقی توسل 

دیگر، در ساختار سیاسی حکومت ایران، رسیدن به هدف )کسب اطالعات از بیاننجوید. به

جاسوس، ملزم به رعایت برخی نکات اخالقی کند و دشمن(، وسیله و ابزار را توجیه نمی

است. درنهایت، جاسوس برجسته و شاخص، از دو شاخصۀ کالن اخالق و تخصص 

 برخوردار است.

 انددش بود اصفهددون پیدددد چدددبداری

 رم و دادددددارداران با شده کددهم

 

 هانددده کارآگددو پراگندز هرس 

 ار دادددددشان کددده دارای دارابددک

 (5۶۲: 5ج ، 1۳۶۶ ،یدوس)فر 

ارائۀ اطالعات از نظامیان و مردم عادی جهت اشراف اطالعاتی سران کشوری . 7ـ2

 و لشکری

شده انجام اهداف مشخص برای تسلط به منافع از پیش تعیینو  ریزیجاسوسی با برنامه

شود با رو، اشراف اطالعاتی موجب می(. ازاین۳7: 1۳۹۲)ر.ک: میرمحمدی،  شودمی

بینی حوادث و احاطه و اشرافیت بر موضوعات پیرامونی و پیش ب اخبار و اطالعاتکس

های حفاظتی و مقابله با تهدیدات و دسترس، پیشگیری از وقوع جرائم و شکستغیرقابل

(. اشراف 1۲: 1۳۸۸های مهم بر آن، حاصل گردد )ر.ک: جمشیدیان، پذیریآسیب

های کشور، قدرت کشور را در مقابله با آسیب اطالعاتی فرماندهان نظامی و سران سیاسی

شود. در کند و موجب ارتقای سطح امنیتی کشور میاحتمالی داخلی و خارجی تقویت می

کنند؛ زیرا کشور شاهنامه، جاسوسان برای تأمین و تحقق این هدف مهم، ایفای وظیفه می

خارجی بوده است تا اقتدار  مندی از اطالعات دقیق داخلی وایران در آن زمان، نیازمند بهره

سیاسی، نظامی، اقتصادی و ... خود را حفظ کند. در مسائل داخلی، اگرچه بحث نفوذ به 
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برجستگی مسائل خارجی نیست، ولی نیروهای نظامی، همواره تحت نظر گروهی از 

شده است. به خوبی رصد میهای مردم، بهاند. افزون بر این، تحرکات تودهکارآگهان بوده

ین اعتبار، نوع جاسوسی، سخت و عینی و سطح آن، موردی بوده و آماج نفوذ، سران ا

لشکری و رهبران فکری مردم بوده است. اشرف اطالعاتی بر نیروهای نظامی، امکان 

رساند. همای )پادشاه ساسانی( با نظر داشت غافلگیرشدن طبقۀ حاکم را به حداقل می

 ای را پیوسته به این کار گماشته بود.، عدهاهمیت این موضوع در تداوم حکومت خود

 ت رایددی گشدچو جندگاوران را یکد

 ارآگهدداندفرستددداد بیددددددار کد

 اه بددددوددکر آگددددد لشدتک و بدددددز نی
 ددپاهدندزل سدددی رفددت منددزل به مدهم

 

 ش همایددکر ز پیدببدردند لشد 

 اندبدددان تا نمداند سخددن در نه

 ودددانیش کددوتاه بددددا گمدهددز ب

 اهدان پر ز مدآسم ،ین پر سدددپاهددددزم

 (۴۹۶: 5ج ، 1۳۶۶فردوسی، ) 

های مردمی که در دورة ساسانی، سراسر ایران را دربر گرفت و به عاملی یکی از خیزش

های بسیاری را با مهم در رقابت باقدرت حاکم بدل شد، مکتب فکری مزدک بود که توده

ای اوج گرفت که نیروهای امنیتی و اندازهکرد. این جنبش در بین مردم بهخود همراه 

اطالعاتی آن را خطری مهم برای به چالش کشیدن حکومت وقت توصیف کردند. مزدک 

صدا و غیر تکثرگرا را در آن دوران به چالش با آراء انتقادی خود، توازن قدرت تک

ندصدایی و تکثرگرایی در امور سیاسی کشیده و خواهان تقسیم ثروت و قدرت و رواج چ

و ... شده بود. مزدکیان که در زمان قباد در اوج قدرت قرار داشتند، در تحوالت اجتماعی 

های بسیاری را کردند و اثرگذار بودند. این موضوع، نگرانیو حتی سیاسی، دخالت می

واره جاسوسانی در میان رو، همبرای پادشاه ساسانی و مشاوران او به وجود آورده بود. ازاین

ها را شناسایی و در اختیار حاکمیت قرار دهند. نوع مزدکیان حضور داشتند تا اهداف آن

نفوذ، سخت و عینی و سطح آن، موردی بوده است. همچنین، آماج نفوذ در فرآیند 

جاسوسی، مزدک و دیگر رهبران فکری مزدکیان بوده است. اشراف اطالعاتی قباد، این 
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برای دستگاه اطالعاتی، امنیتی و نظامی او ایجاد کرده بود تا بر اساس تحرکات  امکان را

 هایی مناسب تعیین شود.ها و استراتژیمزدکیان، سیاست

 چو بشنید مزدک، زمین بوس داد

 به درگاه او شد به انبوه گفت

 دهدی آن به تاراج در کوی و شهر

 دویدند هر کس که بُد گرسنه

 نِ قبادچه انبار شهری، چه آ

 چو دیدند، رفتند کارآگهان

 که تاراج کردند انبار شاه

 

 خرامان بیامد ز پیش قباد 

 که جایی که گندم بود در نهفت

 بدان تا یکایک بیابید بهر

 به تاراج گندم شدند از بنه

 ز یک دانه گندم نبودند شاد

 به نزدیک بیدار شاه جهان

 بازگردد گناهبه مزدک همی

 (۶۹: 7ج همان، ) 

 شده از دشمنبندیارائه اطالعات طبقه. 8ـ2

 گیرندة دشمن است.اصلی جاسوس، خبررسانی از درون تشکیالت تصمیم ۀوظیف

شده و ویژه، همواره بندی( دسترسی به اطالعات طبقه۲۲۹: 1۳۹1)ر.ک: نیرمال و آستهانا، 

نیت، رمز اصلی موفقیت بازیگران عرصۀ سیاسی بوده است. )ر.ک: گروه مطالعات ام

های قدرت حاکمیت، عنوان بخش مهمی از پایهشده بهبندی( اطالعات طبقه70: 1۳۸7

همواره از سوی جاسوسان با تهدیدات جدی مواجه هستند. دسترسی به این اطالعات، 

کند؛ زیرا تحلیل اطالعات سنتی، بسترهای الزم را برای چیرگی بر دشمن فراهم می

( بر این 17۳: 1۳۸۸است. )ر.ک: عاصم و العیسوی، دهندة راهبرد نفوذ دشمن توضیح

خواهد تا اطالعات دقیقی از شرایط جسمانی و سبک خسروپرویز از جاسوسان میاساس، 

تا با تحلیل این اطالعات  زندگی بهرام چوبین و نیز، کیفیت جنگاوری سپاهش ارائه دهند

 استراتژیک، شورش بهرام چوبین را سرکوب نماید.

 ار اویددرو از کددخسو آگاه شد دچ

 ارآگهدددانداد بیدددار کددتفرس

 ت راز از نخستددارآگهان گفددددبه ک

 ازار اویدز بدددتی غمی گشت زان 

 اندددویند کار جهده تا بازجدک

 تددد درسددکرد بایر همیددز لشک



 

  1۴01 ، 1۴ شمارة ، 1۲ دورة ،یرانیا مطالعات مجلۀ
 

1۶۲ 

 اند لشکر به جن که با او یکی

 اهددرام در قلبگددر آنکِ بهدددددگ

 گام بارددهنه دددونه نشیند بدددچگ

 ارآگهان از درشددد کدددبرفتن

 دنددددند و بازآمددد و دیدو رفتنددچ

 

  ددا با درندوگر گردد این کار م

 ان سپاهدددر میدتر گددود بیشدب

 ارددچ رای شکدتن کند هیددبه رف

 رشدده از کار وز لشکددود آگددنب

 ددددنددآم رازددف بدر ر اوددی بددنهان

 (5۲-5۳: ۸ج ، 1۳۶۶فردوسی، ) 

 

 گیرینتیجه .۳

ترین نمود نفوذ سخت در شاهنامه، تمهید و تسریع درروند جاسوسی و به عبارت مهم

های جاسوسی در فنبهتر، نفوذ امنیتی در ساختار سیاسی و نظامی دشمن است. بررسی 

های . کنشاست واقعی و عینی فضای شامل نفوذ، ةدهد که قلمرو و گسترشاهنامه نشان می

محور بوده و ماهیتی اطالعاتی و امنیتی صورت مأموریتوسان برای نفوذ در دشمن، بهجاس

، شناسایی استراتژیک داشته است. کارکرد اصلی این نفوذ، گردآوری اطالعات و اخبار

آگاهی از شرایط  ها،تخمین ابزار و سالح نظامی آن اط ضعف و قوت دشمنان،قن

اط حساس و کلیدی برای تسهیل فرآیند مهار و کنترل در نق نفوذو ها جغرافیایی اردوگاه

-و مبتنی بر اثبات فیزیکی و انسانی ةبوده است. روش به دست آوردن اطالعات به شیو

بسیط  و بعدی. درنتیجه، این نفوذ، ساختار تکبوده است محدود هگرایی از طریق مشاهد

 یا نه عاملصورت رخبه نوع نفوذ و جاسوسی را موردی وو به این اعتبار، باید  دارد

گروه هدف دانست. اهداف انسانی جاسوسی، فرماندهان و نخبگان نظامی  در جاسوس

و طرفین  (، رومتوران ،های درگیر )ایراندولتشامل . بازیگران نفوذ، است بودهدشمن 

های گیری از توانایی دستگاهکه با بهره اندشدهمی درگیر )شاهان و مخالفان داخلی آنان(

 در نفوذ این صۀاند. عراطالعاتی، اهداف امنیتی، اطالعاتی و نظامی خود را تأمین کرده

« تخصص»و « تعهد»فردوسی دو ویژگی کالن  .است نظامی و اطالعاتی -تاکتیکی شاهنامه،
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داند و عقیده دارد کارآگهان با تخلق به این دو صفت، در را برای جاسوسان، الزامی می

آورند. درمجموع، گستره وظایف خود، موفقیت شایانی به دست میهای انجام مأموریت

جاسوسان در اثر فردوسی، شامل موارد ذیل است: الف( کسب اطالع از نیروهای بیگانه؛ 

ب( زیر نظر گرفتن تحرکات اجتماعی داخلی؛ ج( تأمین امنیت محل عبور یا استقرار سران 

های سیاسی و نظامی برای اتخاذ استراتژیلشکری و کشوری؛ د( ارائه پیشنهادهایی به شاه 

 مناسب و تحلیل آن؛ ه( زیر نظر گرفتن سربازان و سران لشکری نیروهای خودی.

 

 کتابنامه

 منابع فارسی الف.

 ، تهران: چاپار.فرهنگ علوم سیاسی( 1۳۸۶راد، مینو )اکبر و افشاریآقابخشی، علی -

مۀ ابوالحسن سروقدم، مشهد: ، ترججاسوسی و ضدجاسوسی( 1۳۶۹آلمژان، پیر ) -

 آستان قدس رضوی.

ها با دستگاه ( نظریۀ نفوذ؛ تبیین ماهیت انواع نفوذ و رابطۀ آن1۳۹۴اکبر )احمدیان، علی -

 .۳5-۶۸، صص ۲۸چهار طیفی تهدید، فصلنامۀ آفاق امنیت، شمارة 

ی سنجی نقش الگوهای خودحفاظتی در پیشگیر( امکان1۳۹5چوکامی، سیامک )باقری -

، 5امنیتی، سال -های حفاظتیهای امنیتی، فصلنامۀ پژوهشپایدار از تهدیدات سازمان

 .1-۲1، صص 17شمارة 

( تحول پارادایمی نفوذ و اطالعات امنیتی، فصلنامۀ 1۳۹۶چوکامی، سیامک )باقری -

 .1-۲۴، صص ۲۲، شمارة ۶امنیتی، سال -های حفاظتیپژوهش

بهترین حقایق اطالعات در عصر ( 1۳۸۴ای )ندی، برکوویتر و گودمن، آلبوریس -

 .ع(دانشکده امام باقر )، ترجمۀ معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: رسانیاطالع
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، خراسان مۀ( فرجام جاسوسان به روایت فردوسی، گروه ادب و هنر روزنا1۳۹۸) نامبی -

 .11، ص ۲0۲۳۴ رةشما

 تهران: قلم.، ترجمۀ حسن حبیبی، هنر جنگ( 1۳5۹تزو، سن )  -

 ، تهران: دانشکدة اطالعات.المعارف اطالعاتیدائره( 1۳۸0تقوی، امیر ) -

 ، تهران: حدیث کوثر.اشراف اطالعاتی و جرم( 1۳۸۸جمشیدیان، هادی ) -

 سال مۀ دانشگاه یزد،ناکاوش لۀ( شبیخون در شاهنامه، مج1۳۹0زاده، محمدحسین )حسن -

 .105-1۳0، صص ۲۲ شمارة ،1۲

آوری اطالعات در های جمع( شناسایی مؤلفه1۳۹7دهقانی، ابراهیم و همکاران )یداوود -

، ۴1، شمارة 11پیشگیری انتظامی از جرم، پژوهشنامۀ نظم و امنیت انتظامی، سال 

 .5۳-7۳صص 

های جاسوسی و نفوذ ترین ابزارها و روش(، شناخت پیشرفته1۳۹5رستمی، میالد، ) -

ای، فصلنامۀ مطالعات حفاظت و ئۀ راهکارهای مقابلهدشمن از طریق فناوری و ارا

 .۳۹، شمارة 11امنیت نیروی انتظامی، سال 

های اطالعاتی و نقش سرویس( 1۳۸۸عاصم، ابراهیم و العیسوی، اشراف سعد ) -

 ، ترجمۀ عسکر جاللیان، تهران: دانشکدة اطالعات.ها در هزارۀ سومجدید آن

، به کوشش جالل خالقی مطلق، زیر نظر احسان یار امهشاهن( 1۳۶۶فردوسی، ابوالقاسم ) -

 شاطر، کالیفرنیا: بنیاد میراث ایران و مزدا.

 ( تهران: دانشکدة اطالعات.1۳۹۶) فرهنگ اصطالحات اطالعاتی و امنیتی -

 امام دانشکدة پژوهشی معاونت مۀترج ،یای مدرن جاسوسیدن( 1۳۸۲فریدل، ران ) -

 .ع(ام باقر )ام ةتهران: دانشکد ،ع(باقر )
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ها، مفاهیم و های نوین جاسوسی: نظریهروش( 1۳۹۴کریمی، محسن ) -

 ، تهران: اطلس.کاربردها

، تهران: ها و ابعادتهدیدات قدرت ملی؛ شاخص( 1۳۸7گروه مطالعات امنیت ) -

 دانشگاه عالی دفاع ملی.

 ،ع(باقر ) ماما دانشکدة پژوهشی معاونت مۀترج ،جهان اسرار( 1۳۸0الکوئر، والتر ) -

 .ع(امام باقر ) ةتهران: دانشکد

های اطالعاتی؛ چهارچوبی برای سازمان( 1۳۹۲میرمحمدی، سید مهدی ) -

 ، تهران: ابرار معاصر.تحلیل

، ترجمۀ مدیریت اطالعات و امور امنیتی( 1۳۹1نیرمال، آنجالی و آستهانا، ان.سی ) -

 رابی.علی غیرتمند، تهران: پژوهشکدة مطالعات کاربردی فا

، ترجمۀ مهدی داوری، تهران: های جامع اطالعاتینظریه( 1۳۸۴وبستر، فرانک ) -

 وزارت امور خارجه.

، ترجمۀ بهرام مستقیمی و مسعوم المللمبانی سیاست بین( 1۳7۲هالستی، کی.جی ) -

 المللی.سری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینطارم

آوری پنهان در ( نقش هادی عملیات جمع1۳۹۲فر، میثم )یعقوبی، رحیم و اسحاقی -

-های حفاظتیامنیتی، فصلنامۀ پژوهش-های اطالعاتیاشراف اطالعاتی سازمان
 .1-۲۹، صص ۲، شمارة ۲امنیتی، سال 
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