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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
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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 onedimensional 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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میشود از دستاوردهای اطالعاتی و امنیتی پیشینیان برای پیشبرد اهداف حفاظتی و امنیتی در دوران
معاصر استفاده شود .ازاینرو ،در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیفی-
تحلیلی ،به متغیرهایی چون :تعیین نوع استراتژی بر اساس اطالعات جاسوسان از دشمن؛ آسیبهای
ناشی از اطالعات نادرست جاسوسان؛ زیر نظر گرفتن تحرکات دشمن و تعیین میزان قدرت نظامی
آن؛ وحدت ایدئولوژیک جاسوسان؛ تحلیل استراتژی نظامی دشمن و پیشبینی اقدامات احتمالی
آن؛ تأمین امنیت مقامات کشوری و لشکری؛ ارائۀ اطالعات از نظامیان و مردم عادی جهت اشراف
اطالعاتی سران کشوری و لشکری؛ و ارائۀ اطالعات طبقهبندیشده از دشمن پرداختهشده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که روش به دست آوردن اطالعات جاسوسان به شیوة انسانی و فیزیکی
و مبتنی بر اثباتگرایی از طریق مشاهدة محدود بوده و غالب نفوذها ساختار تکبعدی بسیط دارد.
نوع نفوذ و جاسوسی ،موردی و بهصورت رخنۀ عامل یا جاسوس در گروه هدف بوده است.
همچنین ،اهداف انسانی جاسوسی ،فرماندهان و نخبگان نظامی دشمن بودهاند.
واژههای کلیدی :شاهنامۀ فردوسی ،جاسوسی ،نفوذ ،اطالعات ،امنیت.

 .1مقدمه
نفوذ از واژگان پربسامد در علوم سیاسی ،استراتژیک و اطالعاتی است .ازاینرو ،درک
عمیق و درست آن در پی بردن به جزئیات امور سیاسی اثرگذار است .این مفهوم عمددتا بدا
مفاهیم جاسوسی و عملیات اطالعاتی گرهخورده است .نفوذ در یک دستهبندی کلی بده دو
نوع سنتی و مدرن تقسیم میشود .یکی از نمودهای پدارادایم نفدوذ سدنتی در مباحدث علدوم
سیاسی ،جاسوسی است که به دلیل ملموس و قابلمشاهده بودن ،زیرمجموعۀ گفتمدان نفدوذ
سخت قرار میگیرد .در روابدط بدینالملدل ،بده دسدت آوردن اطالعدات از رقیبدان سیاسدی،
نظامی ،اقتصادی و  ...نقشی بایسته و اثرگذار در برتریجویی ملتهدا دارد و یداریگر آنهدا
در تعیین راهبردهای بنیادی است .ازاینرو ،جاسوسان سعی مدیکنندد بدا کدنشهدای خدود،
اطالعات جامعی از کیفیت و کمیت تواناییهدای بدالقوة دشدمن بده دسدت دهندد تدا امکدان
تأثیرگذاری بر رقیب سیاسدی و نظدامی فدراهم شدود و هددفهدای مدوردنظر تدأمین گدردد؛

1۴۲

مجلۀ مطالعات ایرانی ،دورة  ، ۲1شمارة 1۴01 ، ۴1

بدهعبارتدیگر ،امکدان تغییددر جریدانهددای سیاسدی بددا کاربسدت تاکتیددکهدای جاسوسددی و
دسترسی به اطالعات حیاتی رقیبان ،به وجود میآید .درمجموع ،در روابط بینالملل ،اصدل
قدرت اهمیت ویژهای دارد و در کانون مطالعات سیاست بینالملل قدرار مدیگیدرد .بررسدی
ابعاد دقیق عمل نفوذ (جاسوسی) در دشمن نشان میدهد که قدرت ،ابزاری برای رسیدن بده
هدف است .ماهیت هدفهای سیاست خارجی یدک حکومدت و مهدارت کشدورها در بده-
کارگیری تواناییهای خود برای تأمین مقاصد سیاست خارجی ،با اصل نفوذ و جاسوسی از
بیگانه گرهخورده و بستگی مستقیم دارد .ازاینرو ،نفوذ (جاسوسی) نوعی برقراری ارتباط با
بیگانگان بهقصد تغییر یا تثبیت رفتار نیروهای متقابل تعریف میشدود .یدک حکومدت مدی-
کوشد با روشهای گوناگون بر حکومت یا حکومتهای دیگر تأثیر بگذارد؛ زیدرا اهدداف
مشخصی را برای خود تعیین کرده است که تحقق آنها بهواسطۀ برخدورداری از اطالعدات
جامع از مسائل اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و  ...رقیب امکانپذیر مدیشدود .درنتیجده ،فرآیندد
نفوذ و جاسوسی ،نقشی تعیینکننده در سیاست بینالملل ایفا میکند.
جاسوسی پدیدهای نوظهور و متعلدق بده قدرن حاضدر نیسدت و امدری رایدج در فرهند
سیاسی تمدنها به شمار میآیدد .البتده ،بایدد اذعدان کدرد کده شدگردهای بدهکاررفتده بدرای
جاسوسددی در طددول سدددههددای متمددادی تغییددر پیددداکرده و امددروزه پیچیدددهتددر شددده اسددت.
بااینحال ،اهمیت حفظ و بقای حکومتها باعث شده است تا همواره این مقوله در مباحدث
امنیتی و اطالعاتی مطرح باشد .شاهنامۀ فردوسی ازجمله آثار مهم حماسی بده زبدان فارسدی
است که تالش ملت ایران و حکومتهای حاضر در این سدرزمین را بدرای بده عقدب رانددن
بیگانگان از مرزها و حفاظدت از مدردم در برابدر یدورش دشدمنان روایدت مدیکندد .اگرچده
شاهنامه اثری ادبی به شمار میرود ،ولی به این دلیل که ابعاد گوناگون تمدن ایراندی در آن
ترسیمشده است ،امکان خوانش سیاسی از داستانهای آن وجدود دارد .نبردهدایی کده میدان
حکومت ایران بدا دشدمنان خدارجی بدهویژه تورانیدان و نیدز ،مخالفدان داخلدی وجدود دارد،
همواره خسارتهای جانی و مالی بیشماری به دو طرف جن

وارد آورده است .ازاینرو،

استفاده از ظرفیت جاسوسی برای نفوذ به ساختار سیاسی و نظامی دشمن ،جهدت پیدروزی و
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تفوق بر آنان ،پیوسته موردنظر حاکمان بوده اسدت .تحقیدق حاضدر در پدی پاسدخگدویی بده
پرسشهای ذیل است :الف) نفوذ ،ابزار ،آماج و انگیزههدای نفدوذ و جاسوسدی در شداهنامۀ
فردوسدی دارای چده کیفیتدی اسدت ب) جاسوسدی در شداهنامه ذیدل چده طبقده و دسدتهای
تعریف میشود ج) مهمترین وظایف جاسوسان در شاهنامه چیست
 .1 -1روش تحقیق
این تحقیق با تکیهبر روش توصیفی -تحلیلی و شیوة استقرایی (جزء بهکل) تدوینشده
و برای گردآوری دادهها و تجزیهوتحلیل آن ،از مطالعات اسنادی شامل کتب ،مقاالت و ...
استفادهشده است .همچنین ،جامعۀ آماری پژوهش ،شاهنامۀ فردوسی و حجم نمونه ،شامل
همۀ ابیاتی است که مقولۀ جاسوسی را دربر میگیرد  .ساختار کلی مقاله به این شکل است
که ابتدا توضیحاتی دربارة مفاهیم اصلی تحقیق ،یعنی نفوذ و جاسوسی ارائه میشود و در
بخش اصلی ،ذیل تیترهای متنوع به مسائلی چون :ابزار ،آماج و انگیزههای جاسوسان و
مناصب سیاسی و حکومتی آنها پرداخته میشود.
1ـ .2پیشینۀ پژوهش
در شاهنامۀ فردوسی که روایتگر تالش قوم ایرانی برای حفظ بقا و مانایی خود در برابر
دشمنان متخاصم است ،به مسائل جنگی و نظامی اشارهشده است .این موضوع در پژوهش-
های متعددی بازنمایی شده است ،اما زمینههای اطالعاتی و امنیتی این اثر برجسته با رویکرد
به مبانی علوم سیاسی ،کمتر موردتوجه قرارگرفته است که میتوان به موارد ذیل اشاره
کرد :حسنزاده ( ،)1۳۹0در مقالۀ «شبیخون در شاهنامه» به مسائل مختلفی دربارة این
تاکتیک نظامی اشارهکرده و با توجه به امنیتی بودن آن ،به نقش جاسوسان در گردآوری
اطالعات از وضعیت سپاه دشمن پرداخته است .در این پژوهش ،رویکرد ادبی نویسنده
غالب بوده و به ابعاد گوناگون نفوذ و جاسوسی همچون :نوع ،سطح ،ابزار ،آماج و اهداف
نفوذ -که در مقالۀ حاضر به آن پرداخته میشود -هیچ اشارهای نشده است .همچنین ،در
روزنامۀ خراسان ( ،)1۳۹۸مقالهای با عنوان «فرجام جاسوسان به روایت فردوسی» منتشرشده
است که در آن ،بهصورت گزیده ،سطحی و توصیفی ،واکنش ایرانیان به پنج اقدام
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جاسوسی بیگانگان بررسیشده است .در این پژوهش ،نویسنده بدون ارائه تحلیلی ،تنها به
توصیف این داستانها پرداخته است .همچنین ،مقولۀ جاسوسی با عنایت به چهارچوبهای
سیاسی واکاوی نشده است .با توجه به خألهای پژوهشی مذکور ،پرداختن به ابعاد نفوذ
سخت در شاهنامه با رویکرد به مبحث جاسوسی برای نخستین بار در عرصۀ پژوهشهای
ادبی انجام میپذیرد و کامال نوآوری دارد.
1ـ .۳مبانی تحقیق
نفوذ :این واژه در زبان انگلیسی به معنای کنش یا قدرتی است که بازخوردی را بدون
اعمال صریح زور یا بدون کاربست آشکار فرمان ،تولید و ایجاد کند( .ر.ک :وبستر،
 )۴۲۹ :1۳۸۴نفوذ و نفوذی در پارادایم سنتی به معنای «رخنه در اردوگاه حریف بهمنظور
جمع آوری پنهان اسرار نظامی ،خرابکاری یا تأثیرگذاری بر فرماندهان و سربازان برای
شکست در جن

نظامی یا متأثر قرار دادن و جلب شخصیتهای ذینفوذ برای فراهم-

سازی سلطۀ سیاسی است  ...الگوی نفوذ در این پارادایم ،بسیار بسیط و دارای کارکردهای
محدودی است .نفوذ در رابطه با عرصههای نظامی و امنیتی تعریف میشود و عنصر کلیدی
آن ،جاسوسی و جمعآوری اخبار با ابزار انسانی و مشاهدة مستقیم در زمان جن

است».

(باقری چوکامی ) ۹ :1۳۹۶ ،فرد با استفاده از پول ،غذا ،اطالعات ،دوستی ،مقام و تهدید،
در رفتار دیگران نفوذ میکند (ر.ک :آقابخشی و افشاریراد )۳1۴ :1۳۸۶ ،و اطالعاتی را
که باید ،از آنها به دست میآورد« .جوهرة نفوذ ،ضربهزدن به رقیب یا حریف بهمنظور
تضعیف عناصر قدرت ،تغییر رفتار یا تغییر رژیم میباشد»( .باقری چوکامی)۲ :1۳۹۶ ،
تبارشناسی مفهوم نفوذ ،نفوذی و نفوذ گذاری ،مبین نمودهایی از توان بازیگران سیاسی
اعم از دولتها ،سازمانهای اطالعاتی ،گروهها و جریانهایی است که برای تأثیرگذاری بر
رقیب و حریف باهدف افزایش و توسعۀ منافع ،اهداف و قدرت ملی در حوزههای مختلف
(سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،دفاعی -نظامی و  )...مورداستفاده قرار میگیرد( .ر.ک:
هالستی )1۳5-1۳۶ :1۳7۲ ،در تعریف نفوذ سنتی و سخت آمده است« :این نفوذ صریحا با
استفاده از قدرت امنیتی به دنبال جاسوس گیری بهصورت موردی (فردی) و عمدتا
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تاکتیکی است و بههرحال ازآنجاکه با سد سخت دستگاه امنیتی طرف مقابل مواجه بوده و
قابلشناسایی و برخورد است ،میتوان آن را نفوذ سخت نامید .این نفوذ از طریق ابزارهای
سهگانۀ اغوا ،تهدید و تطمیع ،جاسوس گیری و یا استخدام همکار ،محقق میشود».
(احمدیان)۴5 :1۳۹۴ ،
جاسوسی :جاسوسی به کنشی گفته میشود که برای گردآوری اطالعات مهم و
طبقهبندیشدة نیروی مقابل انجام میشود .در اصطالح اطالعاتی و امنیتی ،منظور از
جاسوسی« ،جمع آوری مخفیانه و غیرقانونی اسناد ،اخبار و اطالعات از خودی و در اختیار
بیگانه قرار دادن آن است»( .فرهن

اصطالحات اطالعاتی و امنیتی)۹۲ :1۳۹۶ ،

بهعبارتدیگر ،هر نوع فعالیت پنهانی و غیرقانونی که از سوی کشورها یا سازمانهای
امنیتی ،برنامهریزی و هدایت میشود تا امکان دسترسی به اطالعات حفاظتشده و غیرعلنی
نیروی بیگانه فراهم گردد ،جاسوسی نام دارد( .ر.ک :تقوی )75 :1۳۸0 ،این مقوله ،ماهیتی
سلبی و سختافزارانه دارد و فیزیکی و مشاهدهپذیر بودن از ویژگیهای برجستۀ آن است.
«هدف نفوذ در شکل اولیۀ آن ،جمعآوری اطالعات و در سطح پیشرفتهتر ،اختالل در
دستگاههای حساس و حیاتی و یا حاکمیتی آن کشور است»( .احمدیان )۴5 :1۳۹۴ ،وجه
فیزیکی و عینی نفوذ ،ناظر بر رخنۀ عامل نفوذی (افراد و گروههای کوچک) به اردوگاه
دشمن یا رخنۀ نیروی اطالعاتی یا سیاسی یا فرهنگی در حوزة دشمن یا رقیب است( .ر.ک:
آقابخشی و افشاریراد )۳1۳ :1۳۸۶ ،در کتب قدیمی از جاسوسی با عنوان هنر جنگی
یادشده است« .در جن

ها با استفاده از صدای طبلها و متأثر کردن اذهان نیروهای دشمن

با استفاده از جاسوسان ،باید آنچنان وضعیتی را به وجود آورد که موجب شکست دشمن
گردد»( .تزو)7۶ :1۳5۹ ،
 .2بحث و بررسی
جاسوس در شاهنامه بهصورت «کارآگه» آمده است .این واژه نشان میدهد که
جاسوس در گام نخست باید فردی هوشیار و آگاه به مسائل مختلف باشد و با تخصص و
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مهارت ویژه ،درصدد گردآوری اطالعات از دشمن برآید؛ بهعبارتدیگر ،جاسوس در
شرایط حساس باید افزون بر شناخت و درک نقاط بحرانی و تهدید زا و عوامل اثرگذار
ی مؤثر بر امنیت حکومت و تمامیت ارضی سرزمین را
خارجی و داخلی ،کنشهای منف ِ
تشخیص دهد و آگاهی جامعی دربارة جزئیات و کلیات آن به دست آورد و درنهایت ،با
انتقال آن به نیروهای خودی ،در خنثیسازی رخدادهای نامطلوب سیاسی اثرگذار باشد؛
بنابراین ،جاسوس در صف مقدم مبارزه با تهدیدات دشمن قرار دارد .تاکتیکها و وظایف
جاسوسان که در شاهنامه بیان شده است ،رویکردی کالسیک دارد و طبیعتا از پیچیدگی-
های جاسوسی در دوران معاصر برخوردار نیست .بااینحال ،نتایجی که بهواسطۀ جاسوسی
حاصلشده ،دارای اهمیت است.
2ـ .1تعیین نوع استراتژی بر اساس اطالعات جاسوسان از دشمن

مهم ترین دشمن استراتژیک ایران در شاهنامه ،توران است .این دو قوم که از یک ریشۀ
تاریخی برخوردار هستند ،سابقهای طوالنی در نزاع و ستیز دارند .در غالب این نبردها،
افرادی بهعنوان جاسوس از سوی دو کشور مأمور شدهاند تا اطالعات امنیتی طرف مقابل را
به دست آورند و در اختیار شاه و سپهساالران قرار دهند تا استراتژیهای نظامی و سیاسی بر
اساس این اطالعات تعیین گردد .تُژاو ،داماد افراسیاب -که پهلوانی تورانی است -فردی به
نام کَ بوده را که از قرار معلوم به چوپانی برای شاه توران مشغول است ،اجیر و تطمیع می-
کند تا برای جاسوسی و خبرگیری از سپاه ایران رهسپار شود .سپاه ابران در این زمان به
سرداری طوس ،با گذشتن از کاسهرود ،به نزدیکی شهر دژ گَروگَرد (محل مرزبانی تژاو)
رسیده بود .ازاینرو ،تژاو برای تعیین سیاست جن

یا صلح با ایرانیان ،در نخستین گام،

کبوده را مأمور گردآوری اطالعاتی دقیق از شمار جنگاوران ،توان و استعداد نظامی و
ابزارهای جنگی دشمن میکند تا در صورت مهیا بودن شرایط ،پیشدستی کرده و ایرانیان
را غافلگیر و زمین گیر نماید .موقعیت استراتژیک گروگرد ،یکی از عوامل مهم برای
اقدامات پیشگیرانۀ تژاو بوده است؛ زیرا این سرزمین ،مراتع پهناور و کوهستانی داشته و از
شرایط مطلوبی برای پرورش دام و گلههای اسب برخوردار بوده است .درنتیجه ،از دست
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دادن این مکان ،ضربۀ سختی بر ساختار جغرافیایی توران وارد میآورد .تژاو اظهار
امیدواری میکند با کسب اطالعات جامع از جاسوس خود یعنی کبوده ،قادر به حفظ این
سرزمین خواهد بود .او بر اساس سه متغیر اصلی تهدید ،منافع و اهداف -که در ترسیم
چهارچوبهای کلی مسائل امنیتی و حفاظتی اثرگذار هستند -بهترین روش برای مدیریت
این سه متغیر را در بدو امر ،به دست آوردن اطالعات استراتژیک از نیروهای بیگانه از
طریق جاسوسی میداند.
تژاو

سواری که بودیش با شیر تاو ...

گروگرد

خبر شد که آمد ز ایران ،سپاه

گله برد بباید به یکسو ز راه
افراسیاب

فرستاد

بودی

گُردی

نشست

شتاب

به

نزدیک

چوپان

هم

اندر

کبوده بُدش نام و شایسته بود

به

شایستگی

نیز

بدو گفت چون تیره گردد سپهر

تو ز ایدر برو هیچ منمای چهر

نگه کن که چند است ز ایران سپاه

ز گردان که دارد درفش و کاله

از ایدر بر ایشان شبیخون کنیم

هامون کنیم

همه کوه در جن

بایسته

بود

(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )7۴ :۴
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یکی از دشمنان اصلی ایران در شاهنامه ،تورانیان هستند که همواره از فرصتها برای
تهدید کیان و ماهیت ایران استفاده میکنند و در مواقعی که نیروهای امنیتی و اطالعاتی از
پیشبینی اهداف نظامی و جنگجویانۀ دشمن غفلت کردهاند ،ضربههای سختی بر پیکرة این
کشور وارد آوردهاند .در ماجرای کشمکش سیاسی میان گشتاسب (شاه وقت ایران) و
اسفندیار (فرزند و جانشین شاه) ،کشور به لحاظ وحدت سیاسی با تزلزل روبهرو میشود و
این شرایط زمانی وخامت بیشتری پیدا میکند که اسفندیار بهفرمان پدر راهی زندان می-
شود .جاسوسان تورانی که شاهد این اختالفات بودهاند ،بهمحض دستگیری اسفندیار – که
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عاملی تعیینکننده درنبردهای قبلی ایران و توران بوده است -اوضاع نامطلوب داخلی ایران
را به اطالع ارجاسب تورانی میرسانند و او با استناد به اطالعات سیاسی و نظامی بهدست-
آمده از کارآگهان ،تصمیم به حمله می گیرد و در مراحل ابتدایی نبرد ،به پیروزیهایی
دست مییابد .قدرت نفوذ جاسوسان در دربار گشتاسب بهقدری برجسته بود که آنها از
محل حبس شاهزاده ایرانی (زندان شبدر) و فراتر از آن ،برنامههای نظامی گشتاسب آگاهی
داشتند .عدم انسجام میان الیههای مختلف حکومت ،عاملی مهم در نفوذ جاسوسان و
اشراف به اطالعات استراتژیک بوده که نتیجهای جز وارد آمدن خسارتهای جانی ،مالی و
حیثیتی نداشته است .آماج نفوذ در این داستان ،گشتاسب بهعنوان رهبر نظامی و سیاسی
کشور و اسفندیار بوده است؛ بنابراین ،فرآیند جاسوسی در باالترین سطح خود قرار داشته
و اهداف محوری و مهمی را دنبال میکرده است.
پس آگاهی آمد به ساالر چین

که ماه از کمان اندر آمد به کین!

اسفندیار

فرستاد

خوار

سیحون

برید

برآمد

دو

سال

ایرانیان

و

سپاه

برآشفت

بر

خسرو

به

زندان

شبدر

خود از بلخ زی زاولستان کشید

بیابان

گذارید

زال

برین

روزگاران

زاول

به

نشستهست

مهمان

به بلخ اندرون جز که لهراسبشاه
مگر

هفتصد

مرد

آذرپرست

جز اینها به بلخ اندرون نیست کس
مهان را همه خواند شاه چگل

نماندهست
همه

ابر

از

پیش

از آهن
جن

و

آذر

برآورده

دست

داران همیناند و بس ...
لهراسبشان

داد

دل

(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )171-17۲ :5
جاسوسی و به دست آوردن اطالعات نظامی و سیاسی از گروه رقیب در ماندگاری یا
انقراض یک تمدن ،نقش دارد« .امروزه اطالعات بهعنوان یکی از ذخایر ملی هر کشوری
بهحساب میآید و پشتوانۀ هرگونه برنامهریزی ،سیاستگذاری ،مدیریت است» (داوودی
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دهاقانی و همکاران .)5۴ :1۳۹7 ،در ماجرای تنش میان اشکانیان و ساسانیان ،حضور
جاسوسان در جهتدهی روند نبردها اثرگذار بوده است ،بهطوریکه استراتژیهای اردشیر
بابکان ،دقیقا بر اساس اطالعات کارآگهان طراحی و اجراشده است .او ضمن آگاهی از
محل اسکان و استقرار رقیب و نیز ،کیفیت تجهیزات نظامی آنان ،در حملهای برنامهریزی-
شده بر رقیب خود پیروز میشود و سلسله ساسانی را بنا مینهد .در این ماجرا ،نوع نفوذ،
سخت و آماج نفوذ ،افراد مهم لشکری و بهویژه شخص شاه بوده است.
سپه را چو آگاهی آمد ز شاه

همه

شاد

دل

برگرفتند

راه

کارآگهان

کجا

کار

ایشان

بجوید

نهان

ایران

فراز

کردان

به

فرستاده

برفتدددند پویدددددان و بازآمدددددندددد

بر

که ایشان همه نامجویند و شاد

ندارد کسی بر دل از شاه یاد

اردشیر

کهن گشت و شد بخت برناش پیر

چو بشنید شاه این سخن شاد گشت

گذشتهسخن

باد

گشت

گزین کرد از آن لشکر نامدار

سواران

سه

هزار

کماندار با تیر و ترکش هزار

بیاورد

برآنند

کاندر

صطخر

شاه

بر

دلش

شمشیرزن
با

خویشتن

آمدند

شهریار

(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )1۶۶-1۶7 :5
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جاسوسی از بیگانگان و جمعآوری اطالعات ،در الیههای اولیه یک وظیفۀ همگانی
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-
آوریشده و تجزیهوتحلیل آنها باشد (ر.ک .)Peterson, 2005: 212 :اهمیت این
موضوع به حدی است که بهرام گور ،شب و روز عدهای را برای اخذ اطالعات از سپاهیان
دشمن مأمور میکند و از سوی دیگر ،گروهی از جاسوسان برای پنهان نگاهداشتن نیروهای
خودی از جاسوسان دشمن گمارده میشوند؛ بنابراین ،افزون بر نبرد نظامی ،شاهد نوعی
نبرد اطالعاتی و حفاظتی در جن

های کالسیک هستیم .بحث حفاظت اطالعات راهبردی
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و نیز ،حفظ امنیت سپاهیان خودی از تیررس نظامیان و جاسوسان دشمن ،یکی از مهمترین
وظایف کارآگهان بوده است .بهرام گور بهواسطۀ نفوذ سخت گروهی از جاسوسان زبدة
خود ،از محل استقرار خاقان چین مطلع میشود .بر این پایه ،آماج نفوذ ،افراد لشکری مهم
و سطح نفوذ ،موردی و فردی بوده است .بهرام گور با عنایت به اطالعاتی که بهواسطۀ نفوذ
جاسوسان در سطوح عالی امنیتی و حفاظتی دشمن به دست میآورد ،استراتژی غافلگیری
را به کار میبندند و خاقان چین را -درحالیکه بیخبر از ترفند نظامی سپاه ایران است-
دستگیر میکند و به بند میکشد .جزئیاتی که جاسوسان از شرایط خاقان چین در شکارگاه
ارائه می دهند ،مبین تبحر و هوشمندی آنان در مسائل امنیتی و حفاظتی است.
وزانروی بهدددددددرام بیدددددددار بددددود

سپه

را

ز

دشمن

نگهدار

شدب و روز کارآگددددددهان داشدتی

سپه

را

ز

دشمن

نهان

چدددددو آگددددددهی آمددد به بهدددرامشاه

که خاقان به مروست و چندان سپاه

نوندددددی بیدددامددددددد ز کددارآگدددهان

که خاقان شب و روز بیاندُهان ...

است

که دستورش از کهل اهریمن است

شد

همه رنجها بر دلش باد شد ...

به کشمیهن آمد به هنگام روز

که برزد سر از کوه ،گیتیفروز ...

نخچیر بیدار شد

شد

به
چو

تدبیر
بهرام

نخچیر
بشنید

چو خاقان ز

کشمیهن
زان

شاد

به

دست

خزروان

گرفتار

بود
داشتی

(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )۴۸5 :7
2ـ .2آسیبهای ناشی از اطالعات نادرست جاسوسان

اطالعات وسیلهای برای رسیدن به امنیت است( .ر.کGill & Phythian, 2007: :
 )1نفوذ فریبکارانه مبتنی بر فریب استراتژیک در دستکاری ذهنی مخاطب و ایجاد
اشتباه محاسباتی از طریق جعل و خلق اطالعات نقشآفرین است .بازیگران نفوذ برای
فریب ،دست به مجموعه اقداماتی میزنند که موجب سردرگمی ،اغوا یا تعجیل و تصمیم
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گیران به برآوردهای غیرواقعی میشود .درواقع ،هدف در نفوذ فریبکارانه ،ایجاد انحراف
در تصمیمات حریف از طریق ارائۀ اطالعات هدایتشده و گاه غلط و اجبار وی به اقدام یا
عدم اقدام در جهت منافع ملی کشور خودی یا به ضرر منافع خود است (ر.ک :باقری
چوکامی.)۲0 :1۳۹5 ،
در جن

کیخسرو و افراسیاب که به دلیل کینخواهی از خون سیاوش درگرفته و

جنبهای هویتی دارد ،شاه توران که شیفتۀ قدرت است ،برای حفظ آن از هیچ اقدامی
فروگذار نمیکند و باوجود شکستهای پیدرپی از کیخسرو و پس از گریختن از میدان
نبرد ،سعی میکند با فرستادن جاسوسان ،اطالعات جامعی از سپاهیان ایرانی به دست آورد.
نوع نفوذ ،سخت و سطح آن ،موردی و آماج آن ،سران لشکری و کشوری است .کیخسرو
که احتمال بروز شبیخون از جانب دشمنان را امکانپذیر میداند ،دستور میدهد تا فضای
اطراف خیمهگاه را با کندن خندقی ایمن کنند و آتش و چراغی روشن نکنند و سپاهیان
خودی دور از خیمه گاه حاضر باشند .جاسوسان افراسیاب که برای اطالع از وضعیت
ایرانیان ،به محل حضور سپاهیان نزدیک میشوند ،بهاشتباه ایرانیان را در خواب میپندارند
و به افراسیاب اطالع میدهند که اکنون بهترین فرصت برای حمله است .در اثر ارائۀ این
اطالعات نادرست از سوی کارآگهان ،تورانیان غافلگیر شده و با شکست مواجه میشوند.
 .1 -2 -2دقت اطالعات جاسوسی

این رویداد ،اهمیت امر جاسوسی و دقت نظر جاسوسان را در تعیین نتیجه یک نبرد،
مشخص میکند و افزون بر این ،ضرورت بررسی مستمر تهدیدات و آسیبها را جهت
جلوگیری از غافلگیری راهبردی به اثبات میرساند .همچنین ،این ماجرا نشان میدهد که
در رویکرد کالسیک ،جاسوسها ویژگیهایی دارند که تجربه و ابهت شخصیتی از آن
جمله است .همچنین ،جاسوسان دارای نهاد و گروهی هستند و سلسلهمراتب نظامی میان
آنان رعایت میشود .چنانکه فردوسی به رهبری یکی از جاسوسان افراسیاب بر دیگران
اشاره میکند .او از اختیارات ویژهای برخوردار است که از آن جمله میتوان به مالقات
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خصوصی با شاه و انجام رایزنیهای مختلف با وی اشاره کرد .این توصیف ،اهمیت جایگاه
جاسوسان را در ساختار سیاسی کشورها نمودار میسازد.
کارآگهان

برفتند
ز

کارآگهان

به

جایی

پیش

آنکه

رهنمای

به

بیامد

پردهسرای

نزدیک

ندید
نه

ز توران کسی را به دل یاد نه ...

چو آن دید برگشت و آمد دوان

کز ایشان کسی نیست روشنروان

همه خفتگان سر به سر مردهاند

میخوردهاند

طالیه

جایی

به

و

پاسبانان

جهاندیده

فرّ

تو گفتی جهان سر به سر آرمید

نه

غو

بُد

شاه

مردان

با

و

جاه

آتش

طالیه

باد

و

پدیدار

نه

وگر

روز

همه

نیست

کس آن خفتگان را نگهدار نیست ...

چو افراسیاب این سخنها شنود

به

روشنایی

فزود

سپه را فرستاد و خود برنشست

میان

را

ببست

دلش
یلی

اندرون
تاختن

(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )۳۳0 :5
 .2 -2 -2آموزش جاسوس برای کسب اطالعات درست

جاسوسی و جمعآوری اطالعات از طریق نیروی انسانی آموزشدیده ،امری سخت،
وقتگیر ،پرهزینه و خطرناک بوده و در صورت آشکار شدن و افشای مأموریت ،برای
کشور هدف و کشور مبدأ مسائلی را به وجود میآورد (ر.ک :بوریسدی و گودمن،
 .)1۲۹ :1۳۸۴بر این پایه ،نوذر دربارة اهمیت حضور جاسوسان درنبرد با دشمنان ،خطاب به
یکی از کارآگهان خود بیان میدارد که در صورت قصور در این امر ،به تمامیت ارضی
کشور و نظام سیاسی حاکم ،لطمات جبرانناپذیری وارد خواهد آمد .در این دیدگاه ،مسألۀ
امنیت و پیوند آن با جاسوسی تبیین شده است.
شب

و

روز

دارید

کارآگهان

ازین لشکر ار بد دهند آگهی

بجویید
شود

هشیار
تیره

این

کار
فرّ

(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )۲۹۳ :1

جهان
شاهنشهی
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2ـ .۳زیر نظر گرفتن تحرکات دشمن و تعیین میزان قدرت نظامی آن

جاسوسی در قالب کالسیک و سنتی ،بر اساس مشاهده و کسب اطالعات با تکیهبر
حواس و خالقیت انسانی صورت میگیرد (ر.ک :الکوئر .)۴۸ :1۳۸0 ،منابع انسانی با
عنایت به قدرت تشخیص و ابتکاری که دارند ،موقعیتها را بررسی و تحلیل میکنند تا از
فرصتهای بهدستآمده بهره ببرند و دائما دسترسی خود را به هدف بیشتر کنند (ر.ک:
یعقوبی و اسحاقیفر .)1۲ :1۳۹۲ ،در داستان رستم و سهراب ،هنگامیکه سهراب جوان با
حمایتهای نظامی و مالی تورانیان ،بهسوی ایران لشکرشی میکند و به فتوحات مهمی نائل
میشود و به نزدیکی پایتخت میرسد ،رستم از زابل فراخوانده میشود تا در برابر نیروی
متخاصم ایستادگی نشان دهد .پهلوان ایرانی ضمن هماهنگی با کیکاووس (شاه وقت) ،در
نقش یک جاسوس به محل استقرار تورانیان نزدیک میشود.
 .1 -۳ -2اهداف جاسوسی

هدف و انگیزة رستم در این نفوذ ،دسترسی به اطالعات حساس و غیرعلنی بوده است.
این جاسوسی را باید از نوع نظامی دانست« .هدف تجسس نظامی به دست آوردن اطالعات
و معلومات مربوط به نیروهای مسلح در زمان صلح و جن

است .دشمن میکوشد

اطالعات دفاعی کشور را در معرض دستبرد قرار دهد و اطالعاتی دربارة انواع اسلحهها و
میزان آن و تعداد نیروهای مسلح و شکل سازمانبندی آن و… به دست آورد که این نوع
از جاسوسی در قوانین اکثر کشورها موردتوجه قرارگرفته است»( .ر.کEvera, 1992: :
 ) 237در این نفوذ ،آماج جاسوسی ،سران لشکری (به تعبیر رستم ،بزرگان و ساالران)
بهویژه سهراب بوده است .همچنین ،نوع نفوذ ،سخت و سطح آن ،فردی و موردی است.
رستم با رعایت اصل پوشش همسان با تورانیان ،خود را به شکل ترکان درمیآورد و به
محل استقرار دشمن نزدیک میشود و تحرکات آنان را زیر نظر میگیرد تا در نبردهای
گروهی و تنبهتن ،استراتژیهای اثرگذارتری برای مقابله با دشمنان اتخاذ کند.
چو خورشید گشت از جهان ناپدید

شب تیره بر دشت لشکر کشید

شاه

را کینهخواه

تهمتن

بیامد

به

نزدیک

میان بسته مر جن
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دستور

که

باشد

مرا

تاجور

ببینم که این نوجهاندار کیست
تهمتن
پیاده

یکی
چو

جامه
نزدیکی

ترکوار
دز

رسید

کز

ایدر

شوم

و

بیکاله

کمر

بزرگان کدامند و ساالر کیست ...
و

بپوشید
خروشیدن

آمد

دوان

نوش

تا

حصار

ترکان

شنید

(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )15۴ :۲
 .2 -۳ -2موارد مهم جاسوسی

بازنمایی شمار سپاهیان دشمن ،یکی از اطالعات مهمی است که جاسوسان در پی
کشف و افشای آن بودهاند .آگاهی از تعداد لشکریان دشمن ،امکان برنامهریزی بهتر از
سوی نیروهای خودی و پیروزی بر دشمن را فراهم میآورد؛ بهعبارتدیگر ،اطالعات
کارآگهان دربارة شمار لشکریان ،فرصت مغتنمی برای مدیریت و اتخاذ استراتژیهای
جنگی به وجود میآورد .چنانکه کیخسرو پس از اطالع از تعداد سپاهیان افراسیاب ،به
گردآوری نیروهای نظامی متناسب با نیروی صدهزارنفری دشمن میپردازد .این نفوذ
سخت ،سطحی فردی داشته و آماج آن ،سران لشکری بودهاند .همچنین ،انگیزة نفوذ،
کسب اطالعات دربارة شمار دقیق لشکریان و تعیین نسبی قدرت هجومی آنها بوده است.
به مهر اندرون بود شاه جهان
که

افراسیاب

آمد

و

صدهزار

که
گزیده

بشنید
ز

گفتار
ترکان

کارآگهان
شمرده

سوار

سوی شهر ایران نهادهست روی

وزو گشت کشور پر از گفتگوی

شد

شد

دل شاه کاووس ازان تن

که از بزم رایش سوی جن
(فردوسی ،ج )۲۴۶ :۳

2ـ .۴وحدت ایدئولوژیک به جاسوسان

یکی از مسائل مهم در جاسوسی ،وحدت ایدئولوژیک جاسوسان است .باور به یک
ایدئولوژی مشترک بین فرد جاسوس و سازمان مربوطه ،مطمئنترین راه برای در اختیار
گرفتن اوست؛ زیرا چنین فردی با این اندیشه خود را ملزم به خدمترسانی میداند و
باایمان و تعهد الزم دستبهکار میشود (ر.ک :آلمژان .)۲0۹ :1۳۶۹ ،سازمانهای
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اطالعاتی و ضداطالعات دنیا به طورکلی چهار انگیزه را برای ارتکاب به جاسوسی برمی-
شمارند که عبارت است از :پول ،ایدئولوژی ،اجبار و اضطرار و خودپسندی .هیچ جاسوسی
در مقایسه با عاملی که دارای انگیزههای عقیدتی باشد ،بهطور بالقوه چندان سودمند نیست.
ایدئولوژی و مکتب ،انگیزهای الزامآور و دائمی بوده و بهعنوان پایدارترین انگیزه تلقی
میشود .جاسوسی که متأثر از انگیزههای مثبت ایدئولوژیکی است ،به دلیل پایبندی به
موضوعی خاص فعالیت میکند (ر.ک :فریدل .)۳۹ :1۳۸۲ ،در جاسوسی کالسیک ،رخنه
در نیروهای دشمن بر اساس مبانی ایدئولوژیکی ،نمود برجستهای دارد .آنها بهواسطه
باورهایی که دارند ،در صف دشمنان نفوذ میکنند و با به خطر انداختن جان خود،
اطالعات حساس نظامی و سیاسی گروه مخالف را موشکافی و افشا میکنند؛ بنابراین،
بحث تعهد در این شرایط ،شاخص میشود و انگیزههای مالی ،سیاسی و  ...رن

میبازد.

بررسی کنشگری جاسوسان در شاهنامه نشان میدهد که در غالب موارد ،عامل
محرک کارآگهان ،مباحث اعتقادی و ایدئولوژیک بوده است .جاسوسان بهواسطۀ
وفاداری به دین ،کشور و رهبر سیاسی و نظامی یعنی شاه ،خود را ملزم به کسب اطالعات
حساس و استراتژیک از دشمن میکردند .به این معنا که ایرانیان پس از گرایش به آیین
زرتشتی ،با تورانیان که همچنان بر آیین کهن باقیمانده بودند ،دچار مشکالت
ایدئولوژیک شدند و این موضوع به همراه اختالفات سیاسی ،بر طبل نبرد و ستیز کوبیده و
شعله نفرت و کینخواهی را شعلهورتر کرده است .به این اعتبار ،انگیزة حضور جاسوسان
در خاک دو کشور ،صرفا به مسائل سیاسی محدود نمیشود.
به تدبیددددر یک با دگددددددددر سددداختند

همدددده رای بیددددهوده انددداختددددددند

که چون شب شود ما شبیخون کنیم

همه دشت و هامون پر از خون کنیم

چددددو کارآگهدددان آگهی یافتدددند

دوان زی منددوچددددهر بشددددددتافتنددد

رسیدددند پیدددددش منوچددددهر شاه

بگفتدددند تدددددددا برنشدددداند سپددددداه

منوچهر بشنید و بگشدداد گددوش

سوی چاره شد مددددددرد بسیارهدددوش
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سپدده را سراسر به قددددارن سدددپرد

کمددددینگددداه بگدددزید ساالر گددرد
(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )1۳۸ :1

2ـ  .5تحلیل استراتژی نظامی دشمن و پیشبینی اقدامات احتمالی آن

یکی از اهداف بنیادی در مسألۀ نفوذ ،تشخیص استراتژی دشمن و ارائۀ راهکارهای
مناسب برای مقابله با آن است« .جوهر تهدید سخت ،اعمال زور نظامی و حتی کشتار است
و آماج آن ،عمدتا سرزمین یا قدرت نظامی طرف مقابل است .هدف و نیت دشمن ،عمدتا
تأمین منافع ژئوپولتیک ،سیاسی و اقتصادی و بعضا اعتقادی میباشد» (احمدیان:1۳۹۴ ،
 .) ۴0بر این پایه ،در شاهنامه ،اقدامات جاسوسان تنها به بازنمایی اطالعات محدود نمی-
شود ،بلکه آنها از قدرت تحلیلگری سیاسی و نظامی ویژهای برخوردار هستند و با عنایت
به اطالعاتی که به دست میآورند ،نوع رفتار دشمن را تحلیل کرده و کیفیت آن را تخمین
میزنند.
 .1 -5 -2جایگاه و شرایط جاسوسی

جاسوسان با سنجیدن شرایط زمینهای و عوامل مداخلهگر ،به این باور میرسند که
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
قابل اتکایی برخوردار بودهاند که منجر به رفتارشناسی دشمن میشده است .در داستان
دوازده رخ ،شاهد جلوهگری بینش سیاسی و نظامی کارآگهان گودرز هستیم.
دو بهره چو از تیرهشب درگذشت

ز جوش سواران بجوشید دشت ...
...

چو

نستیهن

چو

آن

کارآگهان

لشکر

کینهخواه

بیاورد

نزدیک

ایران

یافتند

سبک

سوی

گودرز

آگهی

که آمد سپاهی چو کوه روان
برانسان

که

رسم

شبیخون

بود

که

گویی

ندارند

سپاه
گویا

بشتافتند
زبان

سپهدار داند که آن چون بود
(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )۲۳1 :۴
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 .2 -5 -2قدرت تحلیل جاسوسان

جاسوسان گاهی به اطالعات طبقهبندیشده و حیاتی از ساختار نظامی دشمن دست پیدا
میکردند« .جاسوسی ،به دست آوردن اطالعات طبقهبندیشده ،بدون اجازه و اطالع
صاحب آن است .جاسوسی معموال جرمی سازمانیافته و درعینحال ،فراملی است؛ چراکه
در آن ،اطالعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمانیافته و منابع انسانی  ...در
اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار میگیرد» (کریمی .)۶7 :1۳۹۴ ،این موضوع در نبردها
میان شاپور ذواالکتاف با

منجر به پیروزیهای ماندگاری شده است ،ازجمله در جن

قیصر روم .شاه ایران از جاسوسان میخواهد بانفوذ در دربار ،قصر و لشکر قیصر روم،
اطالعاتی از او به دست آورند .این نفوذ که ماهیتی سخت و عینی دارد ،بهصورت موردی
انجام شده است .جاسوسان با نزدیک شدن به محل استقرار رومیان ،از نوع آرایش نظامی و
کیفیت مراتب امنیتی و حفاظتی دشمن باخبر میشوند و شرایط قیصر را بهخوبی وارسی
میکنند .سپس ،با این اطالعات نزد شاپور بازمیگردند و او را در جریان قرار میدهند .او
بر آن میشود با سپاهی سههزارنفری و استفاده از اصل غافلگیری ،دشمن را منکوب کند.
آماج نفوذ ،قیصر و سران لشکری هستند .همچنین ،شرایط زمینهای در امر جاسوسی ،عدم
رعایت نکات ایمنی از سوی رومیان و غافلگیری آنان بوده است که درنهایت ،منجر به
افشای اطالعات حساس نظامی و جنگی و شکست ایشان میشود.
بسددی برنیامددددد بریددددن روزگدددار

که شد مددددددددردم لشکددری شش هزار

فرسددتاد شدددداپدددددور کارآگدددددهان

سوی

مهدان

بدددان تا ز قیصر دهددند آگهدددی

ازان

برفتدددند

کارآگدددهان

ناگهددان

نهفتدده

بدیدندددد

هرگونه

بازآمددند

بددددرِ

تیسددفون ،کاردیده
برز

درگاه

بجستندد
شاه

بافرهدددی

کار

جهدان

گددردنفراز

آمددددند

که قیصدر ز میخوردن و از شکددار

همدی هیچ نندیشد از کدارزار

سپاهش پراگندده از هر سددویی

به تاراج کدردن به هر پهلدددویی

نه روزش طلددددایه نه شب پاسدددبان

سپاهددش همه چون رمه بدیشبان
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نبیند همی دشمددددن از هیددددچ روی

پسند آمددددش زیسددتن بددرزوی

چو شدددداپور بشنید زان شددددداد شد

همدده رنددجها بر دلش باد شدددددد

گددددزین کرد ز ایرانیان سدددده هزار

زرهدار و برگسددتوان ور سددددوار

شب تیددددره جوشن بددده بر درکشدددددید

سپددده را سوی تیسددفون برکشدددددید
(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )۳۲5-۳۲۶ :۶

2ـ .6تأمین امنیت مقامات کشوری و لشکری

در شاهنامه ،غیر از کسب اطالعات استراتژیک دشمن ،وظایف دیگری برای
کارآگهان ترسیم شده که برقراری امنیت در مسیر حرکت شاه و سران کشوری و لشکری
از آن جمله است .جاسوسان با حضور در محیطی که قرار بوده شخصیتهای مهم از آنجا
عبور کنند یا در آن محل استقرار یابند ،همۀ نکات امنیتی و حفاظتی را بررسی میکردند و
پس از تأیید آنها ،شاه و دیگران ،روانۀ منطقۀ موردنظر میشدند .برای تحقق این هدف،
طالیهداران لشکر با کارآگهان همراهی میکردند .بر این اساس ،خویشکاری جاسوسان
با کشور مخالف محدود نمیشود ،بلکه در دوران صلح و ثبات نیز،

نهتنها به دوران جن
نمود دارد.

گلددزریون

به هرسددددو بگردیددددد با رهنددمون

چد و

آورد

بهددار

در و دشت و کدددوه و زمدین پرنددگار

همده کوه نخچیر و هدددامون درخت

نیدکبخددت

جهدان

دید

طدالیدده
سدددراپرده

لشدکر
بر

فرسددتاد

به

سان
و

شهدددریار

باغ

جهان

ازدرِ

مدردم

کارآگدددهان

بددددان تا نماند بددددی در نهددان

جهدددان

کشیدددددتدند بددددر پیددش آب روان
(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )1۶1 :۳

هنگامیکه اسکندر موفق به فتح ایران میشود ،برای به دست آوردن مقبولیت عمومی
سعی می کند پیوندهایی با بزرگان ایرانی برقرار کند .دریکی از این اقدامات ،او تصمیم
میگیرد با دختر یکی از بزرگان کشور به نام روشنک ازدواج کند .ازاینرو ،فرمان میدهد
او را از اصفهان بیاورند .برای این انتقال ،جاسوسانی برگزیده میشوند تا امنیت راه و جان
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وی را تأمین کنند .فردوسی در بیتهای ذیل ،ضمن بازنمایی این موضوع ،به سه ویژگی
مهم کارآگهان اشاره میکند که عبارت است از :کاردانی و تخصص ،حیاداری و
دادگری .بر این پایه ،در فرهن

سیاسی ایران باستان ،جاسوس کارآمد افزون بر تخصص

الزم برای کشف اطال عات استراتژیک دشمن ،باید از دید اخالقی نیز ،شرایط مطلوبی
داشته باشد و برای خود اختیار بدون حدومرز قائل نشود و به هر اقدام غیراخالقی توسل
نجوید .بهبیان دیگر ،در ساختار سیاسی حکومت ایران ،رسیدن به هدف (کسب اطالعات از
دشمن) ،وسیله و ابزار را توجیه نمیکند و جاسوس ،ملزم به رعایت برخی نکات اخالقی
است .درنهایت ،جاسوس برجسته و شاخص ،از دو شاخصۀ کالن اخالق و تخصص
برخوردار است.
هرسدو

پراگنددده

کارآگددهان

بداریدددد چدددون پیددش بود اصفهددان

ز

همدده کدارداران با شددددرم و داد

کدده دارای دارابدددشان کددددار داد
(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )5۶۲ :5

2ـ .7ارائۀ اطالعات از نظامیان و مردم عادی جهت اشراف اطالعاتی سران کشوری
و لشکری

جاسوسی با برنامهریزی و اهداف مشخص برای تسلط به منافع از پیش تعیینشده انجام
میشود (ر.ک :میرمحمدی .)۳7 :1۳۹۲ ،ازاینرو ،اشراف اطالعاتی موجب میشود با
کسب اخبار و اطالعات و احاطه و اشرافیت بر موضوعات پیرامونی و پیشبینی حوادث
غیرقابلدسترس ،پیشگیری از وقوع جرائم و شکستهای حفاظتی و مقابله با تهدیدات و
آسیبپذیریهای مهم بر آن ،حاصل گردد (ر.ک :جمشیدیان .)1۲ :1۳۸۸ ،اشراف
اطالعاتی فرماندهان نظامی و سران سیاسی کشور ،قدرت کشور را در مقابله با آسیبهای
احتمالی داخلی و خارجی تقویت میکند و موجب ارتقای سطح امنیتی کشور میشود .در
شاهنامه ،جاسوسان برای تأمین و تحقق این هدف مهم ،ایفای وظیفه میکنند؛ زیرا کشور
ایران در آن زمان ،نیازمند بهرهمندی از اطالعات دقیق داخلی و خارجی بوده است تا اقتدار
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
کارآگهان بودهاند .افزون بر این ،تحرکات تودههای مردم ،بهخوبی رصد میشده است .به
ا ین اعتبار ،نوع جاسوسی ،سخت و عینی و سطح آن ،موردی بوده و آماج نفوذ ،سران
لشکری و رهبران فکری مردم بوده است .اشرف اطالعاتی بر نیروهای نظامی ،امکان
غافلگیرشدن طبقۀ حاکم را به حداقل میرساند .همای (پادشاه ساسانی) با نظر داشت
اهمیت این موضوع در تداوم حکومت خود ،عدهای را پیوسته به این کار گماشته بود.
چو جندگاوران را یکددی گشددت رای
فرستددداد

بیددددددار

ببدردند

لشددکر

ز

پیددش

همای

کددارآگهددان

بدددان تا نمداند سخددن در نهدان

ز نیددددک و بددتدد لشددکر آگدداه بددددود

ز بدددها گمددانیش کددوتاه بددددود

همدی رفددت منددزل به مددندزل سددددپاه

زمددددین پر سدددپاه ،آسمدان پر ز مداه
(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )۴۹۶ :5

یکی از خیزشهای مردمی که در دورة ساسانی ،سراسر ایران را دربر گرفت و به عاملی
مهم در رقابت باقدرت حاکم بدل شد ،مکتب فکری مزدک بود که تودههای بسیاری را با
خود همراه کرد .این جنبش در بین مردم بهاندازهای اوج گرفت که نیروهای امنیتی و
اطالعاتی آن را خطری مهم برای به چالش کشیدن حکومت وقت توصیف کردند .مزدک
با آراء انتقادی خود ،توازن قدرت تکصدا و غیر تکثرگرا را در آن دوران به چالش
کشیده و خواهان تقسیم ثروت و قدرت و رواج چندصدایی و تکثرگرایی در امور سیاسی
و  ...شده بود .مزدکیان که در زمان قباد در اوج قدرت قرار داشتند ،در تحوالت اجتماعی
و حتی سیاسی ،دخالت میکردند و اثرگذار بودند .این موضوع ،نگرانیهای بسیاری را
برای پادشاه ساسانی و مشاوران او به وجود آورده بود .ازاینرو ،همواره جاسوسانی در میان
مزدکیان حضور داشتند تا اهداف آنها را شناسایی و در اختیار حاکمیت قرار دهند .نوع
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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امکان را برای دستگاه اطالعاتی ،امنیتی و نظامی او ایجاد کرده بود تا بر اساس تحرکات
مزدکیان ،سیاستها و استراتژیهایی مناسب تعیین شود.
چو بشنید مزدک ،زمین بوس داد

خرامان

به درگاه او شد به انبوه گفت

که جایی که گندم بود در نهفت

دهدی آن به تاراج در کوی و شهر

بدان

بهر

دویدند هر کس که بُد گرسنه

به

تاراج

قباد

ز

یک

انبار

چه

شهری،

چو

دیدند،

که

تاراج

چه

رفتند
کردند

بیامد
تا

ز

پیش

یکایک

بیابید
از

بنه

گندم

نبودند

شاد

کارآگهان

به

نزدیک

بیدار

شاه

جهان

شاه

به

مزدک

همیبازگردد

گناه

آنِ
انبار

گندم

قباد

دانه

شدند

(همان ،ج )۶۹ :7
2ـ .8ارائه اطالعات طبقهبندیشده از دشمن

وظیفۀ اصلی جاسوس ،خبررسانی از درون تشکیالت تصمیمگیرندة دشمن است.
(ر.ک :نیرمال و آستهانا )۲۲۹ :1۳۹1 ،دسترسی به اطالعات طبقهبندیشده و ویژه ،همواره
رمز اصلی موفقیت بازیگران عرصۀ سیاسی بوده است( .ر.ک :گروه مطالعات امنیت،
 )70 :1۳۸7اطالعات طبقهبندیشده بهعنوان بخش مهمی از پایههای قدرت حاکمیت،
همواره از سوی جاسوسان با تهدیدات جدی مواجه هستند .دسترسی به این اطالعات،
بسترهای الزم را برای چیرگی بر دشمن فراهم میکند؛ زیرا تحلیل اطالعات سنتی،
توضیحدهندة راهبرد نفوذ دشمن است( .ر.ک :عاصم و العیسوی )17۳ :1۳۸۸ ،بر این
اساس ،خسروپرویز از جاسوسان میخواهد تا اطالعات دقیقی از شرایط جسمانی و سبک
زندگی بهرام چوبین و نیز ،کیفیت جنگاوری سپاهش ارائه دهند تا با تحلیل این اطالعات
استراتژیک ،شورش بهرام چوبین را سرکوب نماید.
چدو آگاه شد خسددرو از کددار اوی

غمی گشت زان تیدددز بدازار اوی

کدددارآگهدددان

جهدددان

فرستاد

بیدددار

به کددددارآگهان گفددت راز از نخست

کده

تا

بازجدویند

کار

ز لشکددر همیکرد بایددد درسددت
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که با او یکیاند لشکر به جن

وگر گردد این کار مدا با درندد

دگددددر آنکِ بهددرام در قلبگدداه

بدود

چگدددونه نشیند بددده هنددگام بار

به رفددتن کند هیدچ رای شکددار

درش

نبددود آگدده از کار وز لشکددرش

چددو رفتندد و دیدددند و بازآمدددند

نهانددی بددر او بدر فددراز آمدددنددد

برفتندددد

کددارآگهان

از

بیشددتر

گد ر

میدددان

سپاه

(فردوسی ،1۳۶۶ ،ج )5۲-5۳ :۸

 .۳نتیجهگیری
مهم ترین نمود نفوذ سخت در شاهنامه ،تمهید و تسریع درروند جاسوسی و به عبارت
بهتر ،نفوذ امنیتی در ساختار سیاسی و نظامی دشمن است .بررسی فنهای جاسوسی در
شاهنامه نشان میدهد که قلمرو و گسترة نفوذ ،شامل فضای عینی و واقعی است .کنشهای
جاسوسان برای نفوذ در دشمن ،بهصورت مأموریتمحور بوده و ماهیتی اطالعاتی و امنیتی
داشته است .کارکرد اصلی این نفوذ ،گردآوری اطالعات و اخبار استراتژیک ،شناسایی
نقاط ضعف و قوت دشمنان ،تخمین ابزار و سالح نظامی آنها ،آگاهی از شرایط
جغرافیایی اردوگاهها و نفوذ در نقاط حساس و کلیدی برای تسهیل فرآیند مهار و کنترل
بوده است .روش به دست آوردن اطالعات به شیوة انسانی و فیزیکی و مبتنی بر اثبات-
گرایی از طریق مشاهده محدود بوده است .درنتیجه ،این نفوذ ،ساختار تکبعدی و بسیط
دارد و به این اعتبار ،باید نوع نفوذ و جاسوسی را موردی و بهصورت رخنه عامل یا
جاسوس در گروه هدف دانست .اهداف انسانی جاسوسی ،فرماندهان و نخبگان نظامی
دشمن بوده است .بازیگران نفوذ ،شامل دولتهای درگیر (ایران ،توران ،روم) و طرفین
درگیر (شاهان و مخالفان داخلی آنان) میشدهاند که با بهرهگیری از توانایی دستگاههای
اطالعاتی ،اهداف امنیتی ،اطالعاتی و نظامی خود را تأمین کردهاند .عرصۀ این نفوذ در
شاهنامه ،تاکتیکی -نظامی و اطالعاتی است .فردوسی دو ویژگی کالن «تعهد» و «تخصص»
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را برای جاسوسان ،الزامی میداند و عقیده دارد کارآگهان با تخلق به این دو صفت ،در
انجام مأموریتهای خود ،موفقیت شایانی به دست میآورند .درمجموع ،گستره وظایف
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
لشکری و کشوری؛ د) ارائه پیشنهادهایی به شاه برای اتخاذ استراتژیهای سیاسی و نظامی
مناسب و تحلیل آن؛ ه) زیر نظر گرفتن سربازان و سران لشکری نیروهای خودی.
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