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  چكيده

اي مختصر از فصل پنجم كتابي اسـت كـه   فرماييد، گزيدهاي كه مالحظه ميمقاله
  :»مي با نگرشي تطبيقي و منتقدانهاخالق جنگ در فرهنگهاي اسال«تحت عنوان 

Ethics of war in muslim culture: A critical and comparatives perspective 
دكتر محمدجعفر محالتي تنظيم شده اسـت و كتـاب آن توسـط دانشـگاه      به قلم

  .هاروارد در دست انتشار است
هـاي  اسـالمي در جسـتجوي ريشـه    –اين مقاله ضمن كاوش در فرهنگ ايرانـي  

دوسـتانه در عرصـه   المللـيِ انسـان  فكري مباني است كه امروزه به صورت مقررات بـين 
  .جنگ به عنوان يك دستاورد حقوق بشري مورد پذيرش عموم قرار گرفته است

هايي حقوقي در اولين قرون اسالمي كند ضمن اشاره به نوشتهنويسنده تالش مي
 – شـاهنامه  –و نيـز شـاهكار فردوسـي     و سپس تمركز بر فرهنگ پيش از اسالم، اوستا

نشان دهد كه فرهنگ ايراني در بنياد، مفهـوم اخـالق در عرصـة     مثنوي مولويهمچنين 
با ظرافتي خاص مورد توجه قرار  –اعم از داليل شروع، كيفيت اداره و ادامه  –جنگ را 

هـاي  تدوسـتانه و ارج نهـادن بـر كرامـ    هايي را در جهت تمـايالت انسـان  داده و آموزه
  .انساني به يمان آورده است

اخالق جنگ در ادبيات، اخالق جنگ در تمدن اسالمي، ديپلماسي در  :كليد واژه
  .اسالمي، اوستا، پهلوان –جنگ، شاهنامه، فرهنگ ايراني 
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  ميــــاز و منــــاز و متــــاز و مــــرنج
  

  چه تازي به كـين و چـه نـازي بـه گـنج       

 فردوسي                                                    

  مقدمه

آيد پاسخي كوتاه و موجز و نـه جـامع و شـامل اسـت بـه ايـن       آنچه در ذيل مي
زمـين در توجـه   سرايان بزرگ ايرانسئوال كه آيا نويسندگان متون ادب پارسي و حماسه

نشان به اصول اخالقي و در اهتمـام مستمرشـان بـه بسـط ايـن اصـول در زنـدگي        يدير
انـد؟ از عمـر جهـاني    خالق جنگ اعتنائي شايسته و در خـور داشـته  اجتماعي به مقوله ا

  قـوانين بشردوسـتانة   . گـذرد شدن مقوله اخالق جنـگ بـيش از يـك قـرن و نـيم نمـي      
اما توجه بشـر  . اندالمللي مربوط به جنگ از اواسط قرن نوزدهم به منصه ظهور آمدهبين

شـايد بـه قـدمت تـاريخ     . اردبه اين مقوله در فرهنگهاي مختلف عمري دراز و ديرين د
كه سهم مسـلمانان   تر است اينستسئوالي كه از موضوع اين مقاله بزرگتر و كالن. جنگ

اجرا و اشاعه اخالق جنگ چيست؟ پاسخ به ايـن سـؤال نـه تنهـا كاووشـي       ،در تدوين
العملي كلي و طلبد بلكه در مسير مالحظه عكسهاي مسلمانان ميجامع در تاريخ جنگ

هـاي مختلـف   هاي اسالمي بـه مقولـه جنـگ، تحقيقـي گسـترده در زمينـه      هنگكالن فر
اخالقي، فلسفي، كالمي، عرفاني، تفسيري، حقوقي، مذهبي و مالحظة تاريخ سـازمانهاي  

در ايـن ميـان   . كنـد اخالقي غيردولتي نظير مكاتب جـوانمردي و فتـوت را ايجـاب مـي    
 سـيرالملوك يـا   الملـوك نصـيحة  ادبيات حماسي و متون اخالقي كه تحت عنوان كّلي 

هاي فوق باندازه اي از رشتهشوند سهم ويژه و سترگي دارند، زيرا كمتر زمينهشناخته مي
اخالقي بويژه در قالب ادب منظوم، در سطح گسترده و بسيار فراتـر از   –اين متون ادبي 

  .حلقه نخبگان، بر اخالق و آداب اقشار مختلف مردم تأثيرگذار بوده است
  الملـك  و آثـار خواجـه نظـام   .) ش.هـ  399. م( شاهنامه فردوسياين وادي، در 

و .) ق.هـ 602. م(، فخر مدبر .)ش.هـ 464. م(كاووس ابن اسكندر ، كي.)ق.هـ 471. م(
بـويژه از   شاهنامه فردوسـي . اي دارندجايگاه ويژه.) ق.قرن ششم هـ. م(محمد راوندي 

عمده شاهكار او متوجه جنگهاي حماسـي   اين جهت حائز كمال اهميت است كه بخش
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گذاران اين اخالق در تمدن است و توجه كم نظير او به اخالق جنگ او را در عداد پايه

  .دهداسالمي و بلكه در تمدن جهاني قرار مي –ايراني 
حملـه مغـول از   . باشندادبيات فوق همه متعلق به دوران پيش از حمله مغول مي

آيد زيرا مغول عليـرغم اينكـه در قالـب    قطه عطفي بشمار ميلحاظ تاريخ اخالق جنگ ن
انـد، در جنگهـا   فرهنگ سياسي خود از نوعي مباني اخالقي قابل توجه برخـوردار بـوده  

جنگهاي مغولي عموماً به شيوه جنگ . كمتر موازين اخالقي است كه رعايت كرده باشند
رعايـت نـوعي اخـالق نبـرد      و همه جانبه بوده است و شايد تنهـا مـوردي از   1عيارتمام

مغولي كه در تاريخ مورد اشاره قرار گرفته همان است كه نويسنده جهانگشـاي جـويني   
از صحنه نبرد و فرار شجاعانه سلطان محمد خوارزمشاه از برابر ارتش چنگيـز گـزارش   

چنگيز در اين صحنه با مشاهده رشادت سلطان محمد و به آب زدن او پس . كرده است
مـانع از تعقيـب او توسـط سـپاهيانش     ) عبور سلطان از رود جيحـون (اش يرانهاز نبرد دل

  .ستايدگردد و با شگفتي او را ميمي
  اخالق جنگ از دوران مغـول بـه بعـد بيشـتر در قالـب ادبيـات عرفـاني منظـوم         

الدين محمـد بـه ظهـور    هاي بارز آن در سخن موالنا جاللگر شده و يكي از جلوهجلوه
ر اين انديشه جنگ از صحنه كشاكش ميان آحاد بشر بر سرزمين و غنائم د. رسيده است

شـود كـه دائمـاً فيمـابين قـواي      به نبرد دروني موجود در روح هر فرد انساني منتقل مي
اين نگرش متـأثر از حـديث معروفـي    . مختلف روحي هر شخص در حال رخداد است

رد بيرونـي بـه سـوي نبردهـاي     هاي نبكه مسلمانان را از صحنه) ص(است از پيامبراكرم
  .خوانداصغر به جهاد اكبر با نفس فرا مي دتر و بس دشوارتر دروني يعني از جهاعظيم

مقالة حاضر نظري كوتاه و اجمالي هم به ادبيات حماسـي منظـوم در ارتبـاط بـا     
الـدين محمـد   اخالق جنگ دارد و هم به ادبيات منظوم عرفاني كه عمدتاً در آثار جـالل 

  .گر شده استجلوه

  »اخالق جنگ«تناقض در عبارت 

در عنوان اين مقاله براي خواننده احتماالً به لحـاظ نـوعي   » اخالق جنگ«عبارت 
انگيز است زيرا جنگ و توسـل بـه زور در   تضاد و تناقض اخالقي مضمر در آن تعجب

  حـال چگونـه   . حل و فصل اختالفات بشري از بداخالقي و شرّ ذاتـي برخـوردار اسـت   
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ايـن تعجـب و   ! توان از اخالقِ بد اخالقي يا اخالقِ ضد اخالق سـخن بميـان آورد؟  مي

تـوان از  جـا نيسـت زيـرا نمـي    حيرت البته در مورد جنگهاي تجاوزكارانه و ابتدائي بـي 
تجاوزكار و قوايي كه بدون توجيه مقدم در آغاز جنـگ اسـت انتظـار رعايـت مـوازين      

شوند و رعايـت اخـالق در يـك    ه اين نوع نمياما جنگها همه محدود ب. اخالقي داشت
  .جنگ كامالً موجه مانند جنگهاي دفاعي امري مطلوب و منتَظَر است

  هاي اخالق جنگساحت

  المللـي  پس از گذشت يـك قـرن و نـيم از زمـان شـروع تـدوين مقـررات بـين        
يم و هاي مختلفي تقسـ دوستانه مربوط به جنگ، اكنون مقوله اخالق جنگ به زمينهانسان

الملـل در ايـن   بـين  ها بطور نسبي روشن گرديده، هر چند كه حقوقمرزبندي اين زمينه
تري در راه هاي نوين و تخصصيبنديباشد و تقسيمرشته همچنان در حال پيشرفت مي

هـاي فعلـي تعريـف شـده در     در هر حال آشنائي بسيار اجمالي نسبت بـه زمينـه  . است
سازد كـه  و ادبي اخالق جنگ را به عينكي مجهز مي اخالق جنگ خواننده متون قديمي

هـاي مختلـف   تواند توجه نويسندگان مزبور در اعصار ميانـه را بـه زمينـه   بكمك آن مي
  .اخالق نبرد مورد مالحظه و موشكافي قرار دهد

در حال حاضر اخالق جنگ به دو زمينه كلـي چگـونگي و توجيهـات توسـل و     
دو . گـردد به  كيفيت اداره و ادامه جنگ تقسيم مي شروع به جنگ و ديگر مسائل مربوط

 Jus in bellumو  Jus ad bellumالمللي تحت دو عنـوان التـين   مقوله فوق در اصطالح بين
  .گيرندهاي متعددي را در بر ميشوند كه زمينهشناخته مي

هـائي اشـاره دارد   اصطالح نخست در مورد مسائل پيرامون شروع جنگ به زمينه
توجيه شروع جنگ، برخورداري جنگ از زعامت و فرماندهي مشروع، مالحظه : از قبيل

تناسب دستاورها و خسارات ناشي از جنگ توجه به اين سؤال كه آيا توسـل بـه زور و   
هـا  باشد و تالشهاي مستوفي در ساير زمينهجنگ آخرين راه حل و فصل مخاصمات مي

لي براي پيروزي هست، و باالخره نيـت  اميد معقو. بعمل آمده است يا خير، آيا در جنگ
  .نهائي در جنگ

هاي زير را در ناظر بر كيفيت جنگ بوده و زمينه (Jus in bellum)اصطالح دوم 
مرزها و حدود گسـترش جنـگ، كشـيده شـدن جنـگ بـه منـاطق و افـراد         : گيردبر مي
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ايـن   غيرنظامي، نوع سالحهاي بكار رفته در جنگ با توجه بـه اينكـه آيـا آثـار مخـرب     

كند يا فقط نظاميان مورد حملـه  سالحها نظاميان و غيرنظاميان را بدون استثناء هالك مي
  .و كشتاراند، و باالخره مسئله نحوه رفتار با اسراي جنگ

  منابع ادب جنگ 

جالب توجه است كه همانطور كه در ذيل ايـن مقالـه خواهـد آمـد نويسـندگان      
داخت به مسئله اخالق جنگ بـه اكثـر مسـائل    اشعار حماسي و عرفاني قرون ميانه در پر

هـاي آن در برخـورد اخالقـي    پيش زمينه اين توجـه و ريشـه  . اندالذكر توجه داشتهفوق
  .مسلمانان به مقوله جنگ از همان آغاز تمدن اسالمي وجود داشته است

نخستين كتاب حقوقي مدون در مورد اخالق جنـگ در تمـدن اسـالمي در قـرن     
 (Siyar)تحـت عنـوان سـير    .) ق.هـ  189. م(يه ابوالحسن شيباني دوم هجري توسط فق

تأليف گرديده كه چهار قرن از نخستين كتاب حقوقي مربوط به اخالق جنگ در تمـدن  
 Gratianنوشته يك راهب مسيحي بنـام گراتيـان    decretumكتاب . مسيحي پيشتر است

به گفتـه برخـي از   . تدوين گرديده است) ميالدي 1140(است كه در قرن ششم هجري 
از شـاگردان  (، در واقع كار عظيم شـيباني  (Philip Jessup)محققين مانند فيليپ جساپ 

تنها با كار مهمترين نويسنده غربـي  ) ع(ابوحنيفه و ابوحنيفه از شاگردان امام جعفرصادق
ميالدي يا قرن يـازدهم   1645. م( Hugo Grotiusدر زمينه جنگ يعني هوگو گروتيوس 

  .قابل مقايسه است) مريهجري ق
الـدين مولـوي از ايـن    در هر حال نويسندگان  ايراني از قبيل فردوسي يـا جـالل  

سابقه مطلع بوده و ارجاعات ايشان به مسائل اخالق جنگ عموماً به نحوه رفتار بزرگان 
در عين حال بايد اذعـان داشـت كـه مبـاني دينـي و      . و قهرمانان صدر اسالم اشاره دارد

. راني قبل از اسالم از جمله اوستا خالي از توجه به مسئله اخالق جنگ نيستاخالقي اي
از زرتشت نقل است كه وي به خداي شكست دهنده جنگ و نابودكننده سالحها ايمـان  

متون اخالقي پهلوي از جمله دادستان مينويِ خرد كه شامل شصت و دو سؤال و  2.دارد
مسـئله شـانزدهم تـا نـوزدهم     . اره دارنـد پاسخ اخالقي است به مسئله اخالق جنگ اشـ 

  مندرج در فصل نخست كتاب مينـوي خـرد بـه مسـئله خشـم بعنـوان زيربنـاي جنـگ         
كند كه انسان دچار خشم كار نيك و نيايش را بـه بوتـه فراموشـي    پردازد و تأكيد ميمي
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در ايـن مـتن خشـم و اهـريمن     . گـردد سپارد و به هر چه نادرستي است تسليم مـي مي

  3.ندمترادف
سؤالهاي پنجاه و دوم، پنجاه و چهارم و شصت و يكـم از فصـل اول ايـن مـتن     

  4.توز و احمق بايد پرهيز كردتصريح دارد كه جنگ بايد منصفانه باشد و از جنگ با كينه
تـرين مردمـان   سؤالهاي هشتم و نهم از فصل چهلم اين متن اشاره دارد كه شجاع

  5.كندكسي است كه با نفس خويش نبرد مي
در ) اهـريمن (مسائل نهم تا يازدهم فصل چهل و چهار تأكيـد دارد كـه شـيطان    

توز منزل دارد و بزرگتـرين لـذت او در دشـمني مردمـان بـا يكـديگر       ميان مردمان كينه
سؤاالت سوم تا هشتم از فصل پنجاه و هشتم اين كتاب اشـاره دارد كـه بـدترين     6.است

گذشـت بـودن نسـبت بـه همنـوع      اري و بـي خصلت در ميان برخي از نظاميان، تجاوزك
  7.است

تـرين بخشـهاي ايـن كتـاب مقـدس،      در گاثاهاي اوستا يعني قديميترين و اصيل
. زرتشت مكرراً به نبرد با كافران و شياطين يا به تعبير او درونـدها و ديوهـا اشـاره دارد   

خشـن و   بنظر زرتشت، انگيزه جنگ با اين كافران نه باورهـاي ايشـان بلكـه رفتارهـاي    
در حقيقـت جنـگ بـا    . ها استها و ساكنان آننابودكننده ايشان نسبت به مزارع، دهكده

  .كافران از نظر زرتشت براي پايان دادن به جنگهاي تجاوزكارانه است
در فصل  8.به ديگر سخن زرتشت كامالً بر ضرورت مشروعيت جنگ اشاره دارد

شكسـت دهنـده جنـگ نـام مـن      «: ه داردهورمزد يشَت آيه چهارم به چند نام الهي اشار
  9»...پيروز بر دشمن با يك حمله نام من است. است

شود يادگار زريران نيز كه بعنوان قديميترين متن حماسي زبان پهلوي شناخته مي
تـأليف شـده اسـت و از    ) قبل از ميالد 234تا  226(و احتماالً در زمان حكومت پارتيان 

آيد، به مسـائل اخـالق جنـگ اشـارات     دوسي بحساب ميهاي دقيقي و فرمنابع شاهنامه
  10.متعددي دارد

  نامهپهلوان و ضد پهلوان در شاه

هاي اخالق جنگ در هر متن حماسي مرزبندي حدود يكي از مهمترين زمينه     
آل و تخيلي، پهلوان مجموعه همه فضائل در يك مدل ايده. قهرماني و ضدقهرماني است
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پهلوان در برگيرنده همـه رذائـل و مجموعـه همـه خباثتهـا و      رزمي و جوانمردي و ضد

جنگ و نبرد پهلوان و لشكر خير در مصاف با لشكر شـر و شـيطان از   . ها استاهريمني
كند و در خـدمت كـدام   داند كه چرا نبرد ميپهلوان مي. همه مشروعيتها برخوردار است

اخالقي نبرد نبايد تخّطي كند  داند كه از موازينآرمان است او همچنين در طول نبرد مي
  .ها ناجوانمردانه و جنگ نابرابر بايد پرهيز نمايدو از حيلت

يكي از جهات بسيار مهم حماسه فردوسي اينست كـه حماسـه او اسـير مـدل و     
انساني . حماسه فردوسي آينة واقعيت انسان است. آليستي نيستالگوي غيرواقعي و ايده

پـذير اسـت و گاهگـاه دچـار انحـراف و مسـامحات       كه حتي در ظرفيت پهلـواني خطا 
در مقابل در حماسه فردوسي هيچ ضـدپهلوان مطلـق يـا نيـروي شـر      . گردداخالقي مي

حماسه فردوسي گرچه عمـدتاً در بزرگداشـت   . مطلق در قالب سپاه دشمن وجود ندارد
بسيار آگـاه   اما او داهيانه و. نبردهاي مشروع و دليرانه ايرانيان عليه دشمنان توراني است

هاي اخالقي بين دو لشكر ايران و تـوران بـه   از ظرافتها و گاه غيرممكن بودن خط كشي
  .پردازدنقد بيطرفانه پهلوانان دو سوي مبارزه مي

پهلواني رستم، بزرگترين شخصيت شاهنامه به هيچ وجه مطلق و كامـل و شـامل   
. شـود خالقـي عمـده مـي   همانند همه آدميان دچار خطاهـاي ا  شاهنامهرستم در . نيست

در مقابـل لشـكر   . ساير قهرمانان شاهنامه مانند توس و اسفنديار نيز از خطا مبرا نيسـتند 
پيـران ويسـه، وزيـر    . افراسياب نيـز خـالي از پهلـوان و پهلـواني و جـوانمردي نيسـت      

پيران كـه در سـپاه دشـمن خـدمت     . اي بسيار اخالقي و خردمندانه داردافراسياب چهره
او در واقـع بـين عامـل    . شـود هگاه دچار يك تنش دروني اخالقي سترگ مـي كند گامي

اين حيرتـي اسـت كـه گـاه و چـه بسـيار       . اسير شده است» خرد«و » وفاداري«اخالقي 
شود و آنها را بر سر دوراهـي  دامنگير انسانهاي درگير جنگ در دنياي حاضر و مدرن مي

دهـد  نشان مـي  شاهنامه. كشاندبست ميوفاداري به ولينعمت و يا متابعت از خرد به بن 
  جـو يافـت  كه در ميان نزديكان فرمانده لشكر دشـمن انسـانهائي اخالقـي، واال و صـلح    

اغريرث برادر  افراسياب جان خود را بخاطر نجات اسـراي جنگـي ايرانـي از    . شوندمي
  9.دهددست مي
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. فضائل نيسـت پيلسم برادر پيران كه از فرماندهان لشكر افراسياب است خالي از 

خسـرو كـه   او براي آزادي و نجات جان سياوش با همسرش فرنگيس و فرزندشان كـي 
  10.اي داردهاي ارزندهشود تالشبعدها پادشاه ايران يعني دشمن توران مي

گشايد كه از مطلق بيني خواننده را براين واقعيت مي حاصل آنكه فردوسي چشم
زار ز كند و منتظـر باشـد كـه هـم در شـوره     در هر دو سوي مرز دشمني و دوستي پرهي

زار دوسـت خـار   دشمن گاهگاه گل فضيلت و انسـانيتي مشـاهده كنـد و هـم در سـبزه     
  .رذيلت و اهريمن صفتي

  در ترجيح ديپلماسي به جنگ

در واقع . گيردبنابه تعريف، ادبيات حماسي عمدتاً پيرامون جنگ و نبرد شكل مي
فردوسي در باب اهميت نيروي نظـامي و كـاربرد   . جنگ خميرمايه اين نوع ادبيات است

  :آن تاكيد روشني دارد
ــه شمشــير جــويدر بــي   نيــازي ب

ــمر  ــتاره ش ــد س ــه باي ــپه را چ   س
  

ــروي     بــه كشــور شــود شــاه را آب

  به شمشـير جوينـد مـردان هنـر    
 

سازد كه صلح و آشتي بهتر از جنگ و دشمني حال فردوسي خاطرنشان ميبا اين
كند كه جنگ تنها بعنوان آخرين راه حل اختالفات و تضـاد  مي او بوضوح توصيه. است

  11.منافع بايد مطمح نظر باشد

  گمان بهتـر اسـت  زجنگ آشتي بي
  كسي كاشتي جويد و سـور و بـزم  
  بــه گــودرز فرمــود پــس شــهريار
  نگــر تــا نيــاري بــه بيــداد دســت
  به كردار بد هـيچ مگشـاي چنـگ   
  كسي كو به جنگـت نبنـدد ميـان   

ــدي دادگــر كــه نپســندد از مــا   ب
  به هر كـار بـا هـر كسـي داد كـن     
  ســديگر ننــازي بــه ننــگ و نبــرد

  

  نگه كن كه گاوت به چرم اندر است  
  نه نيكو بـود پـيش رفـتن بـه رزم    
ــارزار  ــته ك ــر بس ــي كم ــه رفت   ك
  مگردان ويـران آبـاد كـه هسـت    
ــگ  ــام و نن ــديش از دوده و ن   بران
  چنــان ســاز كــز تــو نيابــد زيــان
ــذر ــا در گ   سپنجســت گيتــي و م

ــزد ــادكن زي ــش ي ــي ده   ان نيك
  كه ننـگ و نبـرد آورد رنـج و درد   

 

جويانه، پرهيز از توسـل  در ابيات فوق تأكيدات فردوسي بر ضرورت رفتار صلح
به جنگ در محل غيرضروري و نيز پرهيز از بيداد در جنگ و صـلح نيـازي بـه تفسـير     

  .ندارد
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يران به همين جهت فردوسي در محكوميت جنگ غيرمشروع كيكاووس پادشاه ا

  كه عليه استان خود مختار مازندران بـراه انداختـه اسـت از زبـان رسـتم چنـين هشـدار        
  .دهدمي

ــرنامدار   ــدين س ــون چن ــو از خ   ت

ــود  ــرين ب ــديش نف ــار و بلن ــه ب   ك
  

  زبهــر فزونــي درختــي مكــار     

ــود  ــين شــاهان پيشــين ب ــه آئ   ن
 

ا رستم در جاي ديگر به فرزندش فرامرز اهميت ديپلماسي بازدارنـده از جنـگ ر  
  :دهدچنين توضيح مي

  نوندي فرست از پـيش پويـه پـوي   

  همين راد بـر مـردم خـويش بـاش    

  چو كارت به نرمـي نگـردد  نكـوي   
  

  بهر سو كـه باشـد يكـي نـامجوي      

  نخستين به نرمي سـخنگوي بـاش  

  درشتي كن آنگاه و پس رزم جـوي 
 

بايد توجه كرد كه پندها و هشدارهاي فوق از جانب رستم يعني پهلـواني اسـت   
قاعدتاً بايد آخرين گريزنده از جنگ و نبرد باشد و حال آنكه او نبـرد را آخـرين راه    كه

  .داندحل فصل مخاصمات مي
هم بطور افراطي و حساب نشده حتي از جانب پهلوانـان نـامي،   توسل به زور آن
فردوسي اين نكته را از زبـان گـودرز   . گرددهاي غيرقابل جبران ميمنجر به بروز فاجعه

  12.سازداند خاطرنشان ميبه توس و گيو كه دچار اين خطا شدهخطاب 
ـ چنين گفت گودرز بـا     وس و گيـو ت

ــود   كــه تنــدي نــه كــار ســپهبد ب
ــدر  ــد ان ــرد باي ــار  خ ــرد ك ــر م   س

ــار   ــيماني آردت ب ــدي پش ــه تن   ك

ــان ز  ــواني بدينس ــ ج ــانتخ   م كي

  بـدادي بــه تنــدي و تيــزي بــه بــاد 
  

ــو     ــردان ني ــداران و گ ــان نام   هم

  نـد بـد بـود   سپهبد كـه تنـدي ك  

  كه تندي و تيـزي نيايـد بـه كـار    

  تو در بوستان تخـم تنـدي مكـار   

  بدين فر ايـن بـرز و يـال و ميـان    

ــژاد  ــوذر ن ــپهدار ن   زرســب آن س
 

خشم مهار نشده توس در يك حادثه شاهزاده برجسته ولي ناراضي ايراني يعنـي  
هـاي  ينـه از نظر فردوسـي تنـدي و افراطكـاري، بـويژه در زم    . دهدفرود را به كشتن مي

اين همان صفت مذمومي اسـت كـه   . نظامي در خور فرماندهان نظامي و پهلوانان نيست
ــوان      ــت عن ــائي تح ــويژه آمريك ــرب و ب ــگ غ ــروزه در فرهن ــه «ام ــر ماش ــت ب   »دس
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(Triger happy)      شناخته و محكوم شده  است ولي هزار سـال پـيش توسـط فردوسـي

  .مورد طعن و ذم بوده است

  ستانه در جنگدوتوجه به مسائل انسان

هاي توجه شاعر حماسي فردوسي نسـبت بـه ضـرورت    آنچه در فوق آمد نشانه
در حقـوق   Jus ad bellumمشروعيت جنگ و مسائلي است كه امـروزه تحـت عنـوان    

دوسـتانه و  اما فردوسي به مسئله رعايت مقررات انسـان . المللي مورد شناسائي استبين
ايـن زمينـه،   . ع نيـز عنايـت وافـري دارد   اخالقي در جريان يك جنگ ولو جنگ مشـرو 

  .الملل مطرح استدر حقوق بين Jus in bellumهمانگونه كه اشاره شد تحت عنوان 
دوستانه اسالمي در جنگ فردوسي در دو قطعه زير در حقيقت اكثر قوانين انسان

آمـده و در كتـاب سـير    ) ع(طالـب ابـن ابـي  و علـي ) ص(را به وجهي كه در سيرة پيامبر
  .ني مدون گشته است به نحوي بسيار مؤثر و موجز مورد اشاره قرار داده استشيبا

  چو پيروز گردي ز تن خـون مريـز  

  چو خواهد ز دشمن كسـي زينهـار  

  كه با داد و مهريم و با تيـغ دسـت  

ــز  ــو خــون ســر شــهرياران مري   ت

  چنين گفت موبـد بـه بهـرام نيـز    

  ز خون ريخـتن دل ببايـد كشـيد   

ــود خيــره آشــوفتن  ــه مــردي ب   ن
  

  چو باشد زتو بـد كـنش در گريـز     

  تــو زنهــار ده بــاش و كينــه مــدار

ــر مــا شكســت   زدشــمن نيايــد ب

  نه از گـاه بـر غـار بـي بـن گريـز      

ــز    كــه خــون ســر بيگناهــان مري

  ســـر بيگناهـــان نبايـــد بريـــد

ــوفتن ــدر آورده را ك ــر ان ــه زي   13ب
 

  گرفتـــار كشـــتن نـــه واال بـــود

  زن و كودك و خـرد بـا مـرد پيـر    

ــاي شــهريار  ــر گفــت ك ــددگ   بلن

  انــداســران رومــي كــه آورده  

  به توقيع گفت آنچه هسـتند خـرد  

ــاز  ــتيم ب ــان فرس ــوي مادرانش   س
  

  نشيب است جـاني كـه بـاال بـود      

  نه خـوب آيـد از داد بـردن اسـير    

  گزنــدانوشــه بــدي و از بــدي بــي

  انـد بسي شيرخوار انـدر آن بـرده  

ــمرد  ــد ش ــيران نباي ــت اس   ز دس

  14نيـاز به دل شاد و از خواسته بـي 
 

  



 
        ����  101         اخالق جنگ در متون ادبي و حماسي فارسي

  

 
دوستانه فردوسي در جنگ در سـخنان كيخسـرو پـس از شكسـت     يشه انساناند

خواهـد كـه بجـاي تجـاوز بـه      او از سپاه خويش مي. رسدنيروهاي افراسياب به اوج مي
خورده و كشور اشغال شده بـا مهـر و محبـت افسـون     اموال و ناموس نيروهاي شكست

بهار دوستي و مهر تبديل به » دشمن«كنند و زمستان شكست را در كام مردمان سرزمين 
فردوسي در اينجا خط روشني فيمابين حكومت با سـرنيزه و رعـب و حكومـت    . سازند

  .داردبا مهر و دوستي ترسيم مي

  ز دلهــا همــه كينــه بيــرون كنيــد

ــد   ــار آوري ــي بك ــي و  نيك   بكوش

ــده ــد روي ز پيچي ــان بپيچي   روي

ــز    زچيــز كســان ســر بپيچيــد ني

ــند   ــرين را پس ــان آف ــد جه   نياي

  كس كه جويد همي راي مـن  هر آن

  و ديگر كه خواننـد بيـداد و شـوم   
  

  به مهر اندر اين كشور افسون كنيد  

ــد  ــار آوري ــد ســرما به   چــو ديدي

  كس كه پوشيده دارد بكـوي هر آن

  كه دشمن بود دوست از بهـر چيـز  

  كــه جوينــد بــر بيگناهــان گزنــد

  نبايد كـه ويـران كنـد جـاي مـن     

  15كه ويران كنـد مهتـر آبـاد بـوم    
 

تابـد و  پرداز عصر ميانه تخريب و نابودي سرزمين دشمن را بر نميحماسهشاعر 
  .بيندنمي» غيرخودي«آبادي سرزمين خودي را در ناآبادي سرزمين 

. دوسـتي اسـت  انديشـي و نـوع  خسرو در ادبيات حماسي تجسم و نماد نيـك كي
سازد ن مياش به جانشين لهراسب خاطرنشانامهتاريخ ثعالبي از قول كيخسرو در وصيت

كه بر هر پادشاه است كه خسارات جنگ را جبران كند، همه  نيرويش را براي بازسازي 
هاي فاسد بـدن را  زده بكارگيرد، در طول جنگ همانند جراح پارهو اصالح مناطق جنگ

اگر هيچ راه ديگري وجود ندارد جدا سازد، همه زخمهاي باز را بـدوزد و جراحـات را   
  16.بسرعت درمان بخشد

ناپـذير هسـتي   فردوسي در جاي ديگري از شاهنامه با اشاره به عـدالت اجتنـاب  
  .سازدقانون آهنين و استثناءناپذيري را عليه خونريزي مطرح مي

كنـد خـونريز   اين قانون نسبت به پهلوان و ضد پهلوان، بدون تبعيض عمـل مـي  
  .الجرم طعم تيغ را خواهد چشيد گرچه رستم باشد
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  دسـتي بخـون  هر آنگه كه تشنه ش

ــود   ــنه ش ــو تش ــون ت ــه بخ   زمان
  

ــون    ــر آبگـ ــالودي آن خنجـ   بيـ

ــود  ــنه ش ــوي دش ــو م ــدام ت   بران
 

ابيات فوق هشدار فردوسي است به رستم كه دست بخون سهراب فرزنـد خـون   
انگار سخن فوق پژواك ابيات زير از ناصرخسرو است كه به همـان قـانون   . آلوده  است

  :آهنين اشاره دارد
  مردم نتوان كشـت چون تيغ بدست آري 

  اين تيغ نه از بهر سـتمكاران كردنـد  
  رهي ديد يكي كشته فتـاده ه عيسي ب

  گفتا كه كه را كشتي تا كشته شدي زار
  

  نزديك خداوند بدي نيسـت فرامشـت    

  است به چرخشت ذانگور نه از بهر نبي
  حيران شد و بگرفت بدندان سرانگشت

  كه تو را كشـت را بكشد آنتا باز كه آن
 

جا كشتن سهراب توسط رستم به هيچوجه تحت اين عنوان كه رستم بـه   در اين
جـاي  . شـود جنگيده اسـت توجيـه نمـي   مي» دشمن«گمان خود با نيروهاي توران يعني 

ديگر در ترسيم تراژدي بهرام پهلوان ايراني كـه توسـط نيروهـاي تـوراني زخـم مهلـك       
از قاتل بهرام است فردوسي از كه يكي از ايرانيان درصدد انتقام خورده است و در حالي

كند كه چه كسي كشته شود و چـه كسـي كشـنده    دارد كه فرقي نميزبان بهرام اعالم مي
بـه ديگـر سـخن فردوسـي     . باشد در همه حال مقتول احياناً برادر يا خويش قاتل اسـت 

  .دارد كه هر نوع كشتن در حقيقت برادركشي استاعالم مي
  ز دو ديده بهـرام پـس خـون برانـد    

ــان   ــدر جه ــر آورد كان ــي ب   خروش

  كه گر من كشم ور كشي پـيش مـن  
  

ــگفتي بمانــد      ــپهرش ش ــار س   زك

  كه ديد اين شـگفت آشـكار و نهـان   

  17برادر بود گـر كشـي خـويش مـن    
 

  رفتار با اسراي جنگي

متوجـه ضـرورت حسـن رفتـار بـا       شـاهنامه هاي متعددي از فردوسي در بخش
هم بـه لحـاظ اخالقـي و هـم بـه لحـاظ        او تعجيل در قتل اسير را. اسراي جنگي است
كـه ممكـن   كند زيرا زنده كردن  اسير كاري ناممكن است و حـال آن عقالني محكوم مي

خسرو در بازگشت از جنگ با چنين نيـت بـه اسـراي    كي. است روزي به كار صلح آيد
  .دهدجنگي چنين دستور مي
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ــد    ــوان بپرداختن ــرم  اي ــي خ   يك

  ش دلپـــذيرننيامـــد مـــرا كشـــت

ـ  ــادا كـ ــدت  مب ــار آي ــده بك   ه زن

  چو كشـته بـود زنـده كـردنش بـاز     

ــت   ــتاب اي نيكبخ ــار مش ــر ك   به
  

ــين ســاختند    ــان چ ــاي خاق   در آن ج

ــه كــه در بنــد باشــد اســير    همــان ب

  بـــدو كشـــوري خواســـتار آيـــدت

ــر دراز    ــه عم ــد ب ــي توان ــي ك   كس

  18ست سـخت كه كاري بويژه بخون زآن

 

به نيروهاي دشمن جالـب   در اين راستا تاكيد مكرر فروسي نسبت به زنهار دادن
گذار سلسله ساسانيان قواعد اخالقي جنـگ را  فردوسي از زبان اردشير بنيان. توجه است

  .ورزدكند و بر ترجيح ديپلماسي بر جنگ اصرار ميبار ديگر با  تأكيد بازگو مي
  چو لشكرش رفتـي بجـاني بجنـگ   

ــر  ــدي دبيـ ــتاده اي برگزيـ   فرسـ

ـ     ئين و چــربĤپيــامي بــدادي بـ

ــد  ــپه را بـ ــر درمسـ   ادي سراسـ

ــامجوي  ــتي ن ــوان خواس ــي پهل   يك

  دبيـــري بـــĤئين و بـــا  دســـتگاه

  نشستي كه رفتي خروشش دو ميـل 

  كس كه دارد دل و نام و ننـگ هر آن

  كس بـود نـام و گـنج   رسد گر بر آن

ــد  ــر آن زيردســتان سپاســي نهي   ب

  پرسـت هر آنكس كه او هست يزدان

  شود زآن سپس روزگـارش درشـت  

ــن  ــتي مك ــزي و پيشدس ــان تي   هم

ــدرون برچن  ــاه ان ــدين رزمگ ــب   دي

  كه شـد دشـمن بـدكنش در گريـز    

ــدار  ــه م ــاش و كين ــار ده ب ــو زنه   ت

  مپــرداز و مگــذر هــم از جــاي نيــز

  بمردي دل از جان شـيرين بشسـت  

  بـــدين بارگـــاه آورش نـــاگزير  

  بــرآرم بــه بــومي كــه بدخارســتان

ــرد   ــه مگ ــيچ گون ــدها ه ــن پن   ازي

ــردي و راي    ــار ك ــرد ي ــگ خ   و درن

  خردمنــد و بــا دانــش و يــادگير   

  بــدان تــا نباشــد بــه بيــداد حــرب

ــن دژم   ــك ت ــند ي ــا نباش ــدان ت   ب

ــوي  ــدار و آرامجـ ــد و بيـ   خردمنـ

  كـــه دارد زبيـــداد لشـــگر نگـــاه

  وز آن پس يكي مرد بـر پشـت پيـل   

ــگ  ــداران جن ــاي نام ــگ ك   زدي بان

  نبايــد كــه بــر هــيچ درويــش رنــج

ــد   ــد و دهي ــي در خوري ــر منزل   به

  يازيــد دســتبچيــز كســان كــس م

  بدشمن هر آنكس كـه بنمـود پشـت   

ــه سســتي مكــن  ــي ك   بســاالر گفت

ـ نشكر چنين گوي كاين خـود ك بل   دي

  چو پيروز گردي زكـس خـون مريـز   

  دشـمن كسـي زينهـار    چو خواهد ز

  چو تو پشـت دشـمن ببينـي بچيـز    

  غنيمت بدان بخش كو جنگ جسـت 

  كس كه گـردد بدسـتت اسـير   هر آن

  من از بهـر ايشـان يكـي شارسـتان    

  اهي كه ماني تو بي رنـج و درد چوخو
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  بپيــروزي انــدر بيــزدان گــراي   

  

ــه او باشــدت بيگمــان رهنمــاي   19ك
 

  احترام به اجساد دشمن

هنگامي است كـه فردوسـي نيروهـاي     شاهنامهيكي از فرازهاي اخالق جنگ در 
  .ايراني را از زبان كيخسرو به احترام و انجام تشريفات در مورد اجساد دشمن واميدارد

شـود، عليـرغم پيشـنهادات    خسرو كشته مـي كه شاه مكران در جنگ با كيهنگامي
احترامـي را نسـبت بـه فرمانـده لشـكر      خشن سپاهيان و رزمندگان سپاه كيخسرو، او بي

  :تابددشمن برنمي
  يكــي گفــت شــاها ســرش را بــريم

ــن  ــرد زتـ ــهرياران نبـ ــر شـ   سـ

ــنش   ــردد ت ــه گ ــد ك ــه نباي   برهن

  يكي دخمه سـازيد مشـك و گـالب   

ــين   ــديباي چ ــش ب ــيد روي   بپوش
  

ــت شــ    ــدو گف ــريم ب ــدرو ننگ   اه ان

ــرمن   ــه اهـ ــز از تخمـ ــر نيـ   مگـ

  بران همنشـان خسـته در جوشـنش   

  چنان چون بود شـاه را جـاي خـواب   

  20كـه مـرگ بزرگـان بـود همچنـين     
 

  .كم و كاستنامد بيكنندگان اجساد دشمن را از زمره اهرمنان ميكيخسرو مثله

  نفي پيروزي به هر قيمت

دوست و دشمن چندان قطعـي و   همانگونه كه اشاره شد براي فردوسي مرز بين
او بـر  . رو براي شاعر اكثر جنگها در حقيقت برادركشـي اسـت  روشن نيست و از همين

تابد بلكه تنها پيروزي در يك نبرد مشروع و با همين سياق پيروزي بهر قيمت را بر نمي
در يكي از مهمترين فرازهـاي  . گيردروش مشروع  است كه مورد استقبال شاعر قرار مي

كه كيخسرو به دالئل مشروع و متعددي تصميم به رويـارويي بـا سـپاه    اهنامه، هنگاميش
افراسياب دارد، هنوز سخت از دغدغة مشـروعيت جنـگ در پيشـگاه يـزدان در هـراس      

خواهد كـه اگـر نبـرد او بـر مبنـاي      دارد و از او مياست و قبل از نبرد دست بدعا برمي
  :دريغ دارد عدالت نباشد خداوند پيروزي را از او

  بيامــد بيكســو ز پشــت ســپاه   

  كـــه اي برتـــر از دانـــش پارســـا

ــه    ــتم يافت ــن س ــتم م ــر نيس   اگ

  بپــيش خداونــد شــد دادخـــواه     

ــر هــر كســي پادشــاه  ــدار و ب   جهان

  ن تافتـــهچـــو آهـــن بكـــوره درو
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  نخــواهم كــه پيــروز باشــم بجنــگ

ــر  ــنودي اي دادگ ــو خش ــر زو ت   اگ

  بكش در دل ايـن آتـش كـين مـن    

  بگفت ايـن و بـر خـاك ماليـد روي    
  

  نــه بــر دادگــر بــركنم جــاي تنــگ

ــر   ــار سـ ــازگردان زپيكـ ــرا بـ   مـ

ــن  ــين م ــويش آور آئ ــين خ ــه آئ   ب

ــه زار اوي   ــد از نال ــر ش ــان پ   21جه
 

كيخسرو در اوج اقتدار نسبت به حقانيت خود يقين ندارد و ايـن شـك ارجمنـد    
  .مايه شكوه اخالقي او در عرصه نبرد استبن

  هزينه گزاف پهلواني

رستم است كه همة عمر را در نبرد گذرانيـده و گرچـه    شاهنامهترديد قهرمان بي
ها نيز بسيار چشيده است  اما اكثراً بمدد نيروي شگرف بازو و گاهگـاه بـه   از شوربختي

آميزش با سـهراب و  مثالً در نبرد حيله(مدد امدادهاي غيبي و لطف نفس قدسي سيمرغ 
در پايـان كـار رسـتم بـه عنـوان يـك       همه با اين. به پيروزي دست يافته است) اسفنديار

آيـا زنـدگي رسـتم    : پهلوان پيروز با يك سوال فلسفي مهم در مورد زندگي مواجه است
آل است؟ آيا همه عمر بسـربردن در صـحنه رزم شايسـته    مدل و الگوي يك زيست ايده

  آدمي است؟
كه دو كتـاب عمـده نقادانـه در مـورد      Olga Davidsonبه گفته اولگا ديويدسن 

نوشته است، فردوسي در پاسخ بدين سـؤال قهرمـان خـود را بـه نقـد زنـدگي        هنامهشا
  .سازدخويش واميدارد و اندوه عميق او را از اين نحوه زندگي بر مال مي

  كــه آواره و بدنشــان رســتم اســت

ــدان اوي   همــه جــاي جنگســت مي

  همه جنگ با شير و نر اژدهـا اسـت  

  مــي و جــام و پويــا گــل و ميگســار
  

  شاديش بهـره غـم اسـت    كه از روز  

ــتان اوي   ــت بس ــوه اس ــان و ك   بياب

ــار هاســت  ــش ن ــا از كف ــا اژده   كج

  نكــرده اســت بخشــش ورا كردگــار
 

در اين سخن، گوئي فردوسي امثال سلطان محمود غزنوي را كـه همـواره بخـت    
دهد و ايشان را بزبـان  اند مورد خطاب قرار ميكردهخويش را در جنگاوري جستجو مي

  .كشانددي يك  نقد فلسفي درباره زندگي ميغيرمستقيم به وا
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ديويدسن با اشاره به انحراف غمگنانه اسفنديار كه مشابه شكوائيه رستم از تقدير 

بهـره از  باشد، اسفنديار را ُنماد سياست اما همانند رستم، تنها، بيگانه با جامعـه و بـي  مي
  .بيندمواهب زندگي عامه مردم مي

ــر اســفنديار  ــد اخت ــت ب   همــي گف

ــا   ــر اژده ــير و ن ــز از ش ــد ج   نبين

  اينيابــد همــي زيــن جهــان بهــره

  بيـــابم زيـــزدان همـــي كـــام دل

  بباال چـو سـرو چـو خورشـيد روي    
  

ــي و ميگســار    ــد م ــز نبين ــه هرگ   ك

  زچنـــگ بالهـــا نيابـــد رهـــا   

ــره  ــرخ پـــري چهـ ــدار فـ   ايبديـ

ــل    ــره دلگس ــد چه ــر ده ــرا گ   م

  22فرو هشته از مشك تـا پـاي مـوي   
 

ترين پهلوانانش يعنـي رسـتم   ردوسي پيرامون زبدهحاصل آنكه در سخني نهائي ف
در حقيقـت  .  انـد و اسفنديار، هر دو پهلوان خود را از زنـدگي متمدنانـه محـروم يافتـه    

  .افروزي و جنگاوريسخنان فوق بيانيه صريح فردوسي است عليه جنگ، جنگ

  اخالق جنگ در ساير متون ادب پارسي

جنگ در بسـياري ديگـر از متـون ادب    همانگونه كه در مقدمه اشاره شد، اخالق 
ــل  ــه از قبي ــيرالملوكدوران ميان ــام س ــك، خواجــه نظ ــنامهالمل ــن اســكندر، قابوس   اب

ـ و فخر مدبر الحرب و الشجاعه  آداب محمـد راونـدي    السـرور  ةراحه الصدور و آي
اين مقاله كوتاه مجال پرداختن به همه اين متون . اي پراكنده منعكس گرديده استبگونه
رد اما خاطر نشان ميسازد كه بن مايه اكثر ايـن متـون عصـر ميانـه پـيش از حملـه       را ندا

مغول تذكر به سالطين وقت است كه جانب عدالت و انصاف را در جنگها رعايت كنند 
  .و از ريختن خون مظلومان بپرهيزند

ادباي درباري قرون ميانه چه بسيار كه جنگهاي سالطين قاهري چـون سـالطين   
اند، اما در البالي سطوري كه يا از بيم جان و يا در سوداي قي را ستودهغزنوي و سلجو

انگيـز  نان در ثناي ارباب تير و سنان نوشته شده است نكات پنـدآموز، حكايـات عبـرت   
گذشتگان و هشدارهاي اخالقي براي كاهش اشتياق سالطين به جهانگيري و خـونريزي  

  .كم نيستند
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  اخالق جنگ در ادبيات عرفاني

نطور كه در مقدمه اشاره شد بازتاب مسائل مربوط به اخالق جنگ در متـون  هما
بـراي  . ادبي پس از حمله مغول عمدتاً در ادبيات عرفاني به منصه ظهـور رسـيده اسـت   

اي از تـوان بـه پـاره   ادبي مـي  (genre)نمونه و در مجال كوتاه اين مقاله از ميان اين نوع 
الدين محمـد پيرامـون اخـالق جنـگ     موالنا جاللنظريات مؤثرترين اديب عرفاني يعني 

  .پرداخت
وسوسه بانك طبل غازيـان   مثنوي معنويموالنا در يك قطعه از دفتر پنجم كتاب 

  .كشدرا به نقد مي

  محكوميت جنگ بعنوان ميانبري به سوي بهشت

يـا  (اي بنام يا رسم عياضي در اين قطعه موالنا به شرح حال يك جنگجوي حرفه
جنگجـوي مزبـور   . پـردازد مـي ) اي است از فرق خوارجق از اباضيه كه فرقهاباضي مشت

برحسب پسند جوانان كه با شركت در جنگهاي سالطين عصر ميانه يا به غنـائم جنگـي   
جستند، گرايش شـديدي بـه شـركت در    يافتند و يا ميانبري به بهشت عدن ميدست مي

او بـه  . آمـد بـه حركـت مـي   ) گجويانجن(جنگها داشته و هر بار با وسوسه طبل غازيان 
گفته موالنا بيش از ميل به غنائم ميل به بهشت داشت و از اينرو دائماً در جنگها شركت 
جسته بلكه خود را در معرض خطرها انداخته و به شيوه مبارزين انتحاري مـدرن بـراي   

كـه در  » دتشها«نمود و از شد اما بخت او راه نمينيل به مطلوب سپر بالها و تيرها مي
هـاي  تـوفيقي بـي . بـرد حقيقت قلب شده مفهوم شهادت اوليه در اسالم بود نصيبي نمـي 

اي را به نقد خود واداشت و در ايـن نقـد بـر او روشـن     پياپي، سرانجام اين مبارز حرفه
گرديد كه او در واقع شهادت را بـه مثابـه ميـانبري بسـوي بهشـت مـورد سوءاسـتفاده        

بـر او  . نبرد مهمتري كه نبرد بـا نفـس اسـت ميگريختـه اسـت      قرارداده و در حقيقت از
آشكار گرديد كه كشش اوليه او به ميدان جنگ در واقـع فـراري بـوده اسـت از ميـدان      

  .جهاد اكبر و مبارزه با نفس
  :گيردبخش عمده اين حكايت مثنوي بلحاظ اهميت آن مورد اشاره قرار مي

ــود بــار آمــدم     ــت عياضــي ن ــدم      گف ــي آي ــوك زخم ــه ب ــن برهن   ت
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ــه ميشــدم د ــن برهن ــرت ــيش تي   ر پ

ــي    ــا مقتل ــر گلوي ــوردن ب ــر خ   تي

  برتنم يك جايگـه بـي زخـم نيسـت    

  ليــك بــر مقتــل نيامــد تيرهــا    

ــود   ــانم نب ــهيدي روزي ج ــون ش   چ

ــدن  ــدم بـ ــر افكنـ ــاد اكبـ   در جهـ

ــوش  ــد بگ ــان آم ــل غازي ــگ طب   بان

ــرا آواز داد ــاطن مــ   نفــــس از بــ

  خيـــز هنگـــام غـــزا آمـــد بـــرو 

  گريستراست گوي اي نفس كاين حيلت

  آرمــت گرنگــوئي راســت حملــه  

  دم از دروننفـــس بانـــگ آورد آن 

  كشــيكــه مــرا هــر روز اينجــا مــي

ــر  ــالم خب ــت از ح ــيچكس را نيس   ه

ــدن  ــزا بجهــم بيــك زخــم از ب   در غ

ــتي  ــافق زيس ــك من ــتم اي نفس   گف

  ايدر دو عـــالم تـــو مرائـــي بـــوده

  نــذر كــردم كــه زخلــوت هــيچ مــن

  زآنكه در خلوت هر آنچ اين تـن كنـد  

ــوتش   ــدر خل ــش ان ــبش و آرام   جن

  اكبر اسـت آن اصـغر اسـت   اين جهاد
  

  تا يكي تيـري خـورم مـن جـايگير    

  در نيابــد جــز شــهيدي مقبلــي   

  اين تنم از تير چـون پرويـز نيسـت   

  كار بخت است اين نه جلـدي و دهـا  

ــه زود ــدر خلــوت و در چل   رفــتم  ان

ــدن  ــر ش ــردن و الغ ــت ك   در رياض

ــوش   ــيش َغزوك ــد ج ــه خراميدن   ك

ــ   دادكــه بگــوش حــس شــنيدم بام

  خويش را در غـزو كـردن كـن گـرو    

  ورنه نفس شهوت از طاعت بري است

ــخت  ــت س ــارمت در رياض ــر افش   ت

  دهـان انـدر فسـون   با فصـاحت بـي  

  كشـي جان من چون جان گيران مـي 

  خـواب و خـور  كشي بيكه مرا تو مي

ــن   ــار م ــردي و ايث ــد م ــق بين   خل

  مـري تـو چيسـتي   هم منـافق مـي  

ــوده  ــين بيه ــو چن ــالم ت   ايدر دو ع

  ن نارم چو زنده  است اين بدنسربرو

  نــز بــراي روي مــرد و زن كنــد   

ــتش    ــد ني ــق نباش ــراي ح ــز ب   ج

  23هر دو كار رستم است و حيدر است
 

آشكارا در قطعه فوق موالنا به پيروي از حديث نبوي مشهور كه جهاد با نفس را 
و  كنـد نامد، صحنه اصلي نبرد در زندگي را از بيرون بـه درون منتقـل مـي   جهاد اكبر مي
  .شناسدتر كه نبرد با نفس است مياي را صحنه فرار از جنگ سهمگينجنگ حرفه

دعوت موالنا در حقيقت دعوت به زندگي و تالش مجدانـه بـراي رسـتگاري از    
هاي ايثـارگري رياكارانـه   او سخت به صحنه. طريق تصفيه مستمر معنوي و روحي است

  .سازدتازد و جنگاوري ناموجه را محكوم ميمي
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نمايانه را هم ُنماد ريـا و ايثـار   هاي تصّنعي شهادتبه زبان صريحتر موالنا صحنه

ايـن شـيوه عمـل    .  شناسدفروشي و هم نوعي خودكشي براي فرار از مبارزه با نفس مي
  هـا عينـاً دنبـال    هم اكنون نيز در دنياي نوين اسالمي در عراق و فلسطين توسـط سـلفي  

هاي كالسيك و غازيان دوران ميانه تنها از جان خود ر زنشود با اين  تفاوت كه ميانبمي
اي بيگناه و غيرنظامي را نيز برخالف گذاشتند و حال آنكه انتحارگران مدرن عدهمايه مي

  .دهندنص صريح اخالق و قانون جنگ اسالم به كشتن مي

  و غيرشخصي بودن جنگ) ع(علي 

به ماجراي تاريخي گذشت  ويمثنوي معناي ديگر از الدين محمد در قطعهجالل
  طالب از قتل عمر ابن عبدود عليرغم تـوهين او بـه سـاحت مـوالي متقيـان      ابن ابيعلي
نزديك بود عمـر عمـر   ) ص(كه وصي پيامبردر اين ماجراي معروف در حالي. پردازدمي

) ع(را در ميدان نبرد تن به تن به انتها برساند، عمر بـر ايشـان آب دهـان افكنـد و علـي     
، عمـر بـا تـوهين بـه     )ع(بالفاصله از كشتن او چشم پوشي كرد چرا كه بـه زعـم علـي    

در ايـن قطعـه، موالنـا در حقيقـت بـه      . شخص او در انگيزه او براي جنگ شبهه افكنـد 
مسئله مشروعيت و نيت جنگ اشاره دارد كه از مقوالت مهم شـناخته شـده در اخـالق    

  :گيري موالنا چنين استو نتيجهخالصه سخن . آيدنوين جهاني جنگ بشمار مي
  از علـــي آمـــوز اخـــالص عمـــل

  در غــزا بــر پهلــواني دســت يافــت

  او خـــدو انـــداخت در روي علـــي

  در زمان انداخت شمشـير آن علـي  

  گشت حيران آن مبـارز زيـن عمـل   

  گفــت بــر مــن تيــغ تيــز افراشــتي

  آن چه ديدي برتر از كـون و مكـان  

  چيسـت  در محل قهر اين رحمـت ز 

  پـي حـق ميـزنم    گفت مـن تيـغ از  

  چــون خــدو انــداختي در روي مــن

  نــيم بهــر حــق شــد و نيمــي هــوا

  او بــه تيــغ حلــم چنــدين حلــق را

ــل    ــر از دغ ــق را دان مطه ــير ح   ش

ــتافت  ــر آورد و ش ــيري ب   زود شمش

  افتخــار هــر نبــي و هــر ولــي    

  كـــرد او انـــدر غـــزااش كـــاهلي

  محـل نمودن عفـو و رحمـت بـي    وز

ــد  ــه افكن ــتي؟ از چ ــرا بگذاش   ي م

  كه به از جان بود و بخشيديم جـان؟ 

ــت؟  ــت دادن راه كيس ــا را دس   اژده

  بنـــده حقـــم نـــه مـــأمور تـــنم

  جنبيد و تبـه شـد خـوي مـن     سنف

ــدر ــركت ان ــود روا  ش ــق نب ــار ح   ك

  واخريــد از تيــغ و چنــدين خلــق را
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ــر   ــن تيزت ــغ آه ــم از تي ــغ حل   تي

  

ــر   ــز ت ــكر ظفرانگي ــد لش ــل زص   ب
 

ي شـركت در جنـگ   هاي شخصي بـرا موالنا در اين قطعه تصريح دارد كه انگيزه
ديگر اينكه تيغ حلم از تيغ آهن تيزتر اسـت و صـبر و مهـار كـردن     . كامالً ناموجه است

هيجانات عصبي و خشم كه مادر و زايندة اكثر جنگها است پيروزيهاي بس بزرگتـري از  
  .كندآيد به شخص يا ملت حليم عطا ميآنچه در صحنه نبرد با شمشير بدست مي

يهيكو ايزوتسـو ضـمن آنكـه حلـم را يكـي از بزرگتـرين       اسالمشناس فقيد، توش
كند كـه حلـم   شناسد، خاطر نشان ميفضيلتها در ساختار نظام اخالق اسالمي و قرآن مي

بـديگر  . اصوالً صفت عالي گروهي از آحاد جامعه است كه بر ساير اقشار تسـلط دارنـد  
نـدارد بلكـه حلـم    سخن از نظر ايزوتسو حلم براي شخص منقاد و ضعيف  اصوالً معنا 

   24.بطور مستقيم با قدرت رابطه دارد
دهـد  سخن ايزوتسو اهميت سخن موالنا و عمق آنرا روشن ميسازد و نشـان مـي  

كه حلم در واقع فضيلتي است كه اخالق اسالمي براي مهاركردن كسـي كـه در موضـع    
ـ   . قدرت است معرفي كرده دان بدين ترتيب حلم از مهمترين فضـيلتهاي كـاربردي در مي

  .باشدجنگ مي

  پايان سخن

هائي ارائه داد از تالش نويسندگان متون ادب، بويژه ادب منظـوم  اين مقاله نمونه
الدين محمـد  فارسي قرون ميانه و باالخص نظري داشت به آثار فردوسي و موالنا جالل

دوسـتانه جنـگ و يـا    اي كه در دنياي نوين تحت عنـوان مقـررات انسـان   در مورد مقوله
انگيـزي بـر   مالحظه شد كه نويسندگان مزبور به نحو شگفت. ق جنگ مطرح استاخال

-هاي مرتبط به اخالق جنگ تسلط و اشراف داشته و از مهـارت اكثر موضوعات و زمينه

اين تالشـها كـه   . اندهاي ادبي خود حداكثر استفاده را براي مهار غول جنگ بعمل آورده
ايران پيش از اسالم تكيـه داشـته اسـت چنـان      بر مباني روشن اخالقي دوران اسالمي و

نمايـد كـه گـوئي سـخن گوينـدگان مزبـور هـم امـروز دواي         همه جنانبه و پيشرفته مي
هاي  اخالقي جوامـع جنـگ زده و جنـگ افـروز در درون و بيـرون از تمـدن       آشفتگي

  .اسالمي است



 
        ����  111         اخالق جنگ در متون ادبي و حماسي فارسي

  

 
 متأسفانه حتي در جوامعي كه بطـور تـاريخي پيشـگام روشـنفكري، عقالنيـت و     

اند يعني جوامع شيعي مسلمان، ُنمادهاي سـترگي  سازي در درون دنياي اسالم بودهتمدن
طالب بعنوان مظهر عدالت با دستي خـالي  ابن ابياز تاريخ اسالم همچون شخصيت علي

گوئي اين نه شخصيت موالي متقيان بلكه تصـوير آميختـه   . شونداز شمشير شناخته نمي
آيد و حال آنكه به گواهي تـاريخ  عدالت بحساب مي دست او به شمشير است كه مالك

حقيقي اسالم جنگ براي علي همواره بعنوان آخرين راه حل منازعات و اختالفات و نه 
نويسي واژگونـه در مـورد اسـالم    به ديگر سخن در تاريخ. نخستين آن مطرح بوده است

لمثـل كمتـر   افـي . فضيلت حلم در پرتو برق خيره كننده شمشـيرها رنـگ باختـه اسـت    
به فرزندانش اشاره دارد كه در آن صـالح ذات البـين   ) ع(اي به وصيت امام علينويسنده

 Conflictآميـز اختالفـات يـا    يا بـه تعبيـر امـروزي تـالش بـراي حـل و فصـل صـلح        

Resolusion نگاه كنيد به (شناسد را مهمتر و افضل از نماز يوميه و روزه ماه رمضان مي
اگر برخي از فقها يـا علمـاي اخـالق و حقـوق     ). البالغهان در نهجوصيت امام به فرزند

اند خوشبختانه بعضي از ادبـا  داشته ها كاستياسالمي و يا مورخين مسلمان در اين زمينه
هـاي  هاي رنگ باختـه در ماشـين سياسـت را در قالـب    و شعراي قرون ميانه آن فضليت

بعنوان يك ميراث بزرگ اخالقـي فـراراه   مؤثر ادبي احيا و جاوداني ساخته و هم  امروز 
  .اندنسل حاضر قرار داده

براين اساس بازبيني گستردة اين متون بوجه تخصصـي و كارشناسـانه در عهـدة    
  .گيردپژوهان روشن بين امروز قرار ميدانش

هـا و اخـالق و رفتـار آدميـان در     ، جنگMichael Walzerبه گفته مايكل والزر 
دوسـتي،  درست به همين دليـل صـلح  . دهدهر تمدن را نشان مي جنگها اندامهاي عريان

جوئي و احتراز از تنازع در صحنه حيات  اجتمـاعي لبـاس كرامـت را همـواره بـر      صلح
  .كندها را پنهان مياندام تمدنها نگاه ميدارد و زشتيها و اهريمني

 سخن فردوسي را بايد بيش از پيش پاس داشت كه هر كس كه بهر بهانـه كشـته  
  .شود در هر حال خويشاوند و برادر تو است

اي بايـد نشسـت كـه در آن مصـالح     و آخر سخن اينكه به اميد فرارسيدن جامعه
  .بودن ارزش نداشته باشد» مبارز«بودن كمتر از 
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