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 خسرو در جنگ با تورانیان مدارانۀ کیهای اخالقکنشبررسی  

 
 2مریم شایگان دکتر، 2* داریوش کاظمی دکتر ،1 فریبا دانشور

 ران یکرمان، ا ،یواحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالم ،یفارس اتی گروه زبان و ادب ،یدکتر یدانشجو .1

 کرمان، ایران   گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، .2
 ( 3/1400/ 9، تاریخ پذیرش: 1/1400/ 8:تاریخ دریافت)

 

 

 سرآغاز

ترین دشمننان ایرانیمان طبق روایت فردوسی در شاهنامه، تورانیان اصلی
اند. افراسیاب که شاهی ضداخالقی و بدمنش معرفمی شمده اسمت، بوده

ور شمده و هنواره برای کسب قدرت و ثروت بمه مرههمای ایمران هنلمه
ناپذیری به وجمود وورده اسمت. پمز اه های مالی و جانی جبرانرتخسا

کشور،   خسرو، او برای سامان دادن به شرایط بحرانیروی کار ومدن کی
هما های بسیاری را به انجام رسانید. اه جنله اینکه اه میزان مالیاتکنش

اش بمر کاست و به وبادانی در سطح کشور پرداخمت. مممدت هکنرانمی
باشمد ... او اه سال است، اه پادشاهان ورمانی شماهنامه ممیایران شصت  
. برخموردار اسمت  3گوهرداری و خردمنمدی  2، هنروری1امتیاهات نژادگی

رسمد کمه یکمی اه ( او پز اه بررسی وضعیت کشور به این نتیجه می1)
همای دیمده، یورشهمای وسمیبهای اصلی بمرای باهسماهی ب مشمانع

گی افراسیاب است. در نتیجمه، بمرای پایمان نابهنگام تورانیان به سرکرد
-وارد جنگ با دشنن دیرینۀ ایرانیان می 4دادن به این وضعیت نامطلوب

 انجامد.ا به طول میهشود که سال
 
 
 
 
 

 
ای ممذموم و هنمراه بما پیاممدهای گونماگون جمانی، ممالی، جنگ پدیده

خالقمی فرهنگی و ... توصیف شده است. به این اعتبار، امکان برداشتی ا
در همین   5های سران جنمگاه این پدیده وجود ندارد. با این هال، کنش

باشد تما اه   6قیاتای اه اخالتواند هنراه با مجنوعهنبرد و پز اه ون، می
، امکمان 7های ون بکاهمد. در واقمع، بما رعایمت ممواهین اخالقمیوسیب

 شود.بیشتر فراهم می ،جلوگیری اه بروه فجایع
توصیف شمده اسمت.  8مدارالقۀ فردوسی، شاهی اخخسرو در شاهنام کی

( است. او پز اه رسیدن بمه 2نام  )وواهه و نیکاین نام به معنی مخوش
دهد اش باهتاب میخود را در ن ستین س نرانی  9گفتنان اخالقیقدرت،  

کنمد. سماه دعموت ممیهمای انسمانو اطرافیان خود را به رعایت مؤلفمه
شود که سه جموهر با این وصف وغاه می  خسرو در شاهنامهمداستان کی

وقتمی بمه خلمق انسمان  -نژاد و گموهرهنر، –کنندۀ سرشت ودمی کامل
خسرو واجد این به هدایت خرد وراسته شود و کیشود که امل منجر میک

توان شاه/موبد و به بیمان دیگمر، راهبمر ( او را می3چهار گوهر است . )
 انی دانست. سیاسی و دینی ایرانیان در ون برهۀ هم 

 
 
 

 چکیده

ی اه شاهان برجسته در شاهنامه است که در پز اه رسیدن به قدرت، اقدامات مطلوبی بمرای رشمد و تعمالی جامعمۀ ایرانمی خسرو یککیزمینه:  
ای را به هنراه داشمته اسمت. بما کشورداری، تعارضات مرهی اه سوی تورانیان بوده که مشکالت عدیدههای او در انجام داده است. یکی اه چالش

دوستانه برکنار نبوده و مردم غیرنظمامی و اسمیران های اخالقی و انسانایرانیان، هنواره اه منش  رد با دشننان اصلیِخسرو در برخواین هال، کی
ای و روش نان را هتی در میانۀ جنگ در نظر گرفته است. در پژوهش هاضر، با استناد بمه منمابع کتاب انمهجنگی را مورد نظر قرار داده و هقوق و

 باهننایی و کاویده شده است. ،های اخالقی این ش صیت در نبرد با تورانیانهتحلیلی، سوی -توصیفی
وران را رعایمت کمرده اسمت و ان جنگمی، کشماورهان و پیشمهخسرو در برخورد با تورانیان، هنواره هقوق غیرنظامیان و اسمیرکی  گیری:نتیجه

همای معنمول، ریزیاند. او در کنال سکون و به دور اه خونقی( پرهیز کردههای اخالهای ناهنجاریسرباهان او اه غارت، انهدام و تجاوه )مصداق
خسمرو، در مجماهات . هنچنین، ننود اصلی رویکرد اخالقمی کمیشودگذرد و مانع کشتار ونان میاند، درمیاه گناه نظامیان تورانی که تسلیم شده

 .ال مردم مغلوب ننودار شده استهای شاه مبنی بر رعایت هطوس اه جانب وی به دلیل ت طی اه فرمان
 
 خسرو، اخالق، جنگ، تورانیان.شاهنامۀ فردوسی، کی: واژگانیدلک

 d_kazemi@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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همای گونماگون خسرو در خالل جریاننناید که کیدر نتیجه، بدیهی می
جمام دهمد و رعایمت اصمول مدارانمه انداخلی و خارجی، اقداماتی اخالق

منحصر به گمروه مخمودی   ،دوستانه را در نظر بگیرد. این نگرشانسان
رد میمان گیرد. اه جنله در جریان نبمبر می  نیست و مدیگری  را هم در
همای بسمیاری بموده و ب مش ریزیهنراه با خونایرانیان و تورانیان که 

برای پیشمبرد ون قابل توجهی اه امکانات دو کشور به مدت چندین سال 
 هزینه شده است.

همای اخالقمی در هدف و مسألۀ اصلی تحقیق هاضر این است که سویه
اویمده شمود. خسرو در جریان نبمرد بما تورانیمان بررسمی و کگفتنان کی

خسمرو بمرای هنلمه بمه . کمی1سؤاالت اصلی این پژوهش عبارتنمد اه:  
همای شماه نش. واکم2سمت  توران، تحقق چه اهدافی را در نظر داشته ا

و چمه شهر در قبال غیرنظامیان بر چه محورهایی استوار بوده است ایران
 های اخالقی او در نظر گرفت توان برای کنشهایی را میمصداق
 

 خسرو پیش از آغاز جنگی اخالقی کیهاکنش

هند، تورانیان را دشنن اصلی خسرو بر سریر قدرت تکیه میهمانی که کی
طرف مقابل، اهریننمی و مبتنمی بمر تنان  داند و باور دارد که گفخود می
هممای ضممداخالقی اسممت. در نتیجممه، بممرای ای اه ناهنجممارینوعممهمج

کنمد. اگرچمه یکمی اه ش ممیبرانداختن قدرت سیاسی در این کشور تال
خواهی اه خود پدرش، خسرو اه لشکرکشی به توران، کینهای کیانگیزه
شمهر نشمان ایمرانگرای شماه وش، بوده است، ولی ش صیت اخالقسیا
های الهمی مایمهترین انگیزۀ وی، ش صی نبموده و بندهد که اصلیمی

م عنمر خسمرو در تنماکی 10داشته است. ماصل تقابل و کشاکش درونی
–ول بما افراسمیاب  فراسیاب است ... او به عنوان ایزد فراایدهخویش با ا

یای تصویرشده باید این جدال را درنوردد تا ویندۀ دن  -ولاهریننی فراایده
( بر این پایه، ایرانیان، افراسمیاب 4در اوستا، پیروهی خیر بر شر باشد . )
ش مهنی اه مشکالت دانستند و ب را نناد و ننود اهرینن و شرارت می

در رسمد، خسرو به قدرت ممیدادند. همانی که کیموجود را به او ربط می
پرداهد و فهرسمتی اه میهای شاه توران اخالقیای اه بیابتدا به مجنوعه
دهد تا م اطب با ماهیت غیراخالقمی او را شرح می  11هایهنجارگریزی

خمود قصمد دارد   خسرو در ن سمتین تمالشوی وشنا شود. در واقع، کی
شرور بودن افراسیاب را به م اطبان درباری )سران کشوری و لشمکری( 

ه جلمب کنمد. مطلوب ونان را برای مقابله با این جرثوممثابت کند و نظر  
سماختن   خسرو، برانمداهی بمداخالقی و چیمرهبنابراین، انگیزۀ اصلی کی

م این جنمگ بنیاد است. مدر میان ایران و توران، مفهوهنجارهای اخالق
اه نظر ایرانیان بر کرسی نشاندن هق است ... ]این[ جنگ، جنگ دفاعی 

دکان و اسیاب در هق کوهای انسانی افرخسرو به جنایتکی  (5است . )
شدن بسیاری اه پهلوانان را به دست این فمرد کند و کشتههنان اشاره می
رانمی شود. هنچنین، در گفتنان شماه جدیمد، عاممل اصملی وییادوور می
 همین معرفی شده است. شهر، شاه تورانایران
 

 اه افراسمممیاب انمممدر وممممد ن سمممت
 بگفت ونکِ او بما سمیاو ش چمه کمرد

 دو رخ را بممه خممون دو دیممده بشسممت 
 اه ایمممران بمممروورد یکبممماره گمممرد

 ند جممان شممد بسمما پهلوانممان کممه بممی
 بسممی شممهر بینممی اه ایممران خممراب
 چمممو بشمممنید اهو شمممهریار جممموان
 بمممه دادار دارنمممده سممموگند خمممورد
 به خورشید و شنشیر و گمن  و کماله

  سمموی مهممر اویکممه هرگممز ن ممیچم 

 هن و کممودخ خممرد پیچممان شممدند 
 تبمممه گشمممته اه رنممم  افراسمممیاب ...

تمممممش وورد روی و روانسممممموی و  
 بممممه روه سمممم ید و شممممب ال ورد
 به م هر و به ت ت و به دیهمیم و گماه
        نبیممنم بممه خممواب انممدرون چهممر اوی

                                   (6)  

خسرو اه جنله شاهانی است که به طور هنزمان اه قدرت سیاسمی و کی
یافتمه مننونۀ مطلوبی اه یک قهرمان کنالدینی برخوردار بوده است. او  
( ایمن 3شمود . )دین خوانمده ممیبا لقب پاخ ،است که اه جانب بزرگان
اخالقی این شاه وشنا فرض، م اطب را با جایگاه جایگاه به صورت پیش

رسمد کمه ت ضننی به این نتیجه ممیکند. در واقع، م اطب به صورمی
روه مقابل )تورانیمان( در جبهمۀ گگیرد و  خسرو در جبهۀ هق قرار میکی

-کند که شماه ایمرانانگارۀ ذهنی، فردوسی روایت میباطل. با این پیش
بمه  ،خداوند استشهر در عالم خلوت و در هالی که مشغول راه و نیاه با 

کنمد. او شماه های اخالقی خود برای مبارهه با افراسیاب اشاره میانگیزه
کند که خون بسیاری را خ توصیف میتوران را فردی بدون پرهیز و گستا

ثبمات شمدن بر همین ری ته و باکی اه گناه کمردن نمدارد. او عاممل بمی
د کمه دهممرههای ایران دانسمته شمده اسمت. ایمن رویکمرد نشمان ممی

 عنصری نامطلوب برای جامعۀ بشری است.   ،افراسیاب
     

 چنین گفت کای دادگمر یمک خمدای
 بممه روه جممموانی تممو کمممردی رهممما

 سمم اهنممی کممه سمماالر تممورانتممو دا
 بممه ویممران و وبمماد نفممرین اوسممت
 بممه بیممداد خممون سممیاوش بری ممت
 دل شممهریاران پممر اه بممیم اوسممت
 بممه کممین پممدر بنممده را دسممت گیممر

 را بمدی گموهر اسمت تو دانمی کمه او
  فمممراوان بنالیمممد رخ بمممر هممممین

 ده و رهننمممممایجهانمممممدار و روهی 
 سمممم اه اه دم ا دهممممامممممرا بممممی

 س اه گنمماهنممه پرهیممز دانممد نممه تممر
 گناهممان پممر اه کممین اوسممتدل بممی

 بممرین مممره بمماران وتممش ببی ممت
 بال بر هممین ت مت و دیهمیم اوسمت
 بب شممای بمممر جممان کممماوس پیمممر

 گرسممتهنممان بدنژادسممت و افسممون
 هنممی خوانممد بممر کردگممار وفممرین
                                          (6) 

رانیان شده و ممردم نسمبت بمه وفرینی در میان ایافراسیاب باعث وهشت
هما و اقدامات خصنانۀ او معترض و ناالن هستند. او بمه واسمطۀ یمورش

تنمگ کمرده اسمت.   12های فراوان، عرصه را برای هیست مطلوبچ اول
شود تما خسرو برشنرده میافراسیاب اه هبان کی های نامطلوبن کنشای

ند. در واقمع، هاضران با ماهیت هکومت ضداخالقی شاه توران وشنا شمو
محور مشکالت موجمود، افراسمیاب را اخالق  13شناسیخسرو با وسیبکی

ترین مانع معرفی کرده و اه اطرافیان خود خواسته اسمت به عنوان اصلی
ها کمه در ش صمیت افراسمیاب ننمودار اخالقیهدن بساط بیبرای برهم

جنمگ، خسرو به این دلیل که دید کی  شده است، با او هنکاری کنند. اه
-شدگان در ون به فرجامی نیکو ممیماهیتی دینی و اخالقی دارد، کشته

رسند و هیاتی معنوی را در ون سرای تجربه خواهند کمرد. مجنموا ایمن 
که قوۀ متحرخ این نبرد، تقابل میان اخمالق و   دهدتوصیفات نشان می
 ضداخالق بوده است.  

   
 هنممممممه خسممممممتگانند اه افراسممممممیاب
 نمن سمممممممتین جگرخسمممممممتۀ او مممممممم 

 هنمممه دل پمممر اه خمممون و دیمممده پمممروب 
 سمممت جمممان و تمممنمکمممه پمممردرد اهوی
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 دگممممر چمممممون نیممممما شممممماه وهادممممممرد
 بمممه ایمممران هن و ممممرد اهو بممما خمممروش

 کنمممون گمممر هنمممه ویمممژه یمممار منیمممد
 بمممه کمممین پمممدر بسمممت خمممواهم میمممان

 اگممممر هنگنممممان رای جنممممگ ووریممممد
 بمممیش بیمممرون شمممودممممرا ایمممن سممم ن  

 هممر ون خممون کممه ویممد بممه کممین ری تممه
 اگمممر کشمممته ویمممد کسمممی هیمممن سممم اه

 چممه گوییممد و ایممن را چممه پاسمم  دهیممد
  دسمممتو بمممر بمممد شمممده پمممیشانمممد  بممدان

 کمممه اه دل هنمممی برکشمممد بممماد سمممرد
 ه بز کشممتن و غممارت و جنممگ و جمموش

 دوسممممتدار منیممممدبممممه دل سربسممممر  
 بگمممممردانم ایمممممن بمممممد اه ایرانیمممممان

 بکوشممممید و رسممممم پلنممممگ ووریممممد
 ه جنمممگ یمممالن کممموه همممامون شمممود

 هسممممممت و ووی تمممممم گنهکممممممار اوی
 بهشمممممت بلنمممممدش بمممممود جایگممممماه

 هنممممه بکسمممممره رای فمممممرخ نهیمممممد
 مکافمممات ایمممن بمممد نشممماید نشسمممت
                                               (6) 

اجنمات نیمروی الت اصملی کشمور را در ته خسرو ریشۀ مشکاگرچه کی
داند و قصد دارد این مشکل را اه طریمق جنمگ اه بمین ببمرد، بیگانه می
کند. هدف اصلی او تدبیری عنل ننیکار اه روی شتاب و بیولی در این  

هتمی –برای تن دادن بمه نبمرد، بهتمر کمردن شمرایط و نجمات ممردم 

ی یعنمی افراسمیاب اسمت. اه چنگال جرثومۀ فساد و بمداخالق  -تورانیان
کنمد و نگرشمی ورهی رفتار ننمیی تعصب و کینهبنابراین، او هرگز اه رو

خسمرو، همدایت یان دشنن ندارد. بمرای کمیسونگر و منفی به س اهیک
افراد در اولویت قرار دارد. بر این اساس، بعد اه رویارویی س اهیان ایمران 

-ویسه، جنمگ درننمیبه رهبری طوس با لشکر توران به رهبری پیران
و مدارا با هریمف  15جوییشاه ایران مبتنی بر صلح  14گیرد؛ هیرا استراتژی

شود تا گفتنمان ممورد نظمر رف رد و بدل میاست. ابتدا رسول بین دو ط
-هر گروه تشریح شود و توافقی اهتنالی به دست وید. طوس بمه پیمران

سمتقبال کشمیدن اه جنمگ بما اگوید که در صورت دستویسه چنین می
-در دربار ایران نائمل ممی پهلوانیخسرو مواجه خواهد شد و به مقام کی

-امنیت جانی این فرد را تضنین میشود. در واقع، طوس اه این طریق،  
کند تا به خوبی نشان داده شود که هدف ایرانیان، نابود کمردن تموران و 

-ریشمه مردمان این دیار نیست و ونها صرفاً به دنبال برقراری عمدالت و
برخالف نبردهای دیگر، کنتمر  ،کنی ستم هستند. در واقع، در این جنگ

شود کمه ایمن اممر را بایمد ه دیده میجویانهای تالفیای اه انگیزهنشانه
 شهر دانست.شاه ایران 16گرایانۀرومده اه طره تفکر اخالقب
 

 دل طوس غنگمین شمد اه کمار اوی
 چنممین داد پاسمم  کممه اه مهممر تممو

 دور شممو هیممن میممان سممر وهاد کممن
 بممرِ شمماه ایممران شمموی بمما سمم اه

 ی دهمممد بمممه ایمممران تمممو را پهلممموان
 کممردار تمموچممو یمماد ویممدش خمموب

 گمودره و گیمو و سمران  هنین گفمت
   

 ب یچیمممممممد اه درد گفتمممممممار اوی 
 سممت بممر چهممر تمموفممراوان نشممان

 ببنمممد ایمممن درِ بمممیم و راه هبمممان
 مکافممات یممابی بممه نیکممی ه شمماه
 هنمممان افسمممر خسمممروانی دهمممد 

 رنجمممه گمممردد ه تینمممار تمممودلمممش 
 بزرگممممان و تینممممارکش مهتممممران

                                          (6) 

ویسه به نتیجمه برای تغییر نظر پیران ،اگرچه تالش طوس در بار ن ست
های ناشی اه جنگ را خسرو قصد دارد وسیبرسد، اما اه ونجا که کیننی

دگی اه او دوباره با سردار تورانی به کنترین میزان برساند، طوس به نناین
کند. یهای سیاسی و جانی الهم را تکرار م شود و تضنینوارد مذاکره می

کنمد بجمای گیمرد و سمعی ممیجویانه بهمره ممیطوس اه گفتنان صلح
کاربست هژمونی س ت و خشن، اه موضع برابر با دشمنن خمود سم ن 

اد شمود. طموس بمه ای برای متقاعد کردن وی ایجمبگوید تا شاید روهنه
شود که افراسیاب به واسطۀ کارهمای ضمداخالقی ویسه یادوور میپیران

عاری   ،ه مسیر هقیقت دور شده و هنایت اه چنین فردیکه انجام داده ا
 اه خردورهی است. 

   
 بمدو گفمت طمموس: ای سمرافراه مممرد
 سممم اهتممو هممم نامممداری ه تمموران

 دلممت گممر پممذیرد یکممی پنممد مممن
 ن سممم اهتمممو بممما نمممامور پهلممموا

 کممین کینممه تمما هنممده مانممد یکممی
 تو با خویش و پیونمد و چنمدین سموار
 بممه خیممره مممده خویشممتن را بممه بمماد
 سزاوار کشتن هر ون کز که هسمت
 کممزین کینممه مممرد گنهکممار هممی 
 ممممرا شممماه ایمممران چنمممین داد پنمممد 

   

 سممم هبد ممممنم، همممم سممموار نبمممرد 
 چمممرا رای کمممردی بمممه ووردگممماه 
 بجمممویی بمممرین پنمممد پیونمممد ممممن

ن بیممابی بممه نزدیممک شمماهخراممما  
 نیاسمممود خواهمممد سممم اه انمممدکی
 هنمممه پهلممموان و هنمممه نامممممدار

پنممد مممن ویممدت یممادنبایممد کممه   
 بنممان تمما بباهنممد بممر کینممه دسممت
 رهمممایی نیابمممد، خمممرد را بسمممی  
             کممه پیممران نبایممد کممه یابممد گزنممد 
                                 (6)  

-رخ، کمییابد و در رهم یماهدهن میروند مذاکرات در همان دیگری جریا
ودره ویسه امیدوار است، سردار خود، گمخسرو که هنوه به باهگشت پیران

دارد. در جریان این کشوادگان را برای مذاکره با سردار تورانی گسیل می
کنمد و عهمد همای جدیمدی را مطمرح ممیگفتگوها، سردار ایرانی وعمده

اند، مجاهات نشموند. که انجام داده  هاییبندد که تورانیان بابت چ اولمی
یاب خسرو ون است که به پایگاه نظامی و اقتدار جنگمی افراسمهدف کی

همایی اه رقم ب مورد. وعمدهتر شکستن وی سادهلطنه وارد وورد تا درهم
در ایجاد مصونیت و ورامش روانی برای تورانیان اثرگذار بوده این دست،  

هما داده است. هنۀ ایمن تمالشمی و اهتنال رسیدن به صلح را افزایش
شممهر دارد. او بممه واسممطۀ قممدرت منممدی شمماه ایممراننشممان اه دغدغممه

ها را شناسمایی ای که دارد، دلیل اصلی هنۀ شرارتگذاری برجستهایزتن
داند کرده و در پی برانداختن ون منبع محوری است. بنابراین، او نیک می

شمهر، تناعی و ... در ایمرانهای سیاسی، اقتصادی، اجکه در بروه بحران
 ویسه نقشی ندارند و باید در برخورد با ونهما اههایی چون پیرانش صیت

 جویانه بهره بگیرد. گفتنان وشتی
 

 دگممر هرچممه اه گممن  نزدیممک توسممت
 بمممه بیمممداد کمممز مردممممان بسمممتدی
 چمممه انمممدرخور شهریارسممممت اه ون
 بب شمممیم دیگمممر هنمممه بمممر سممم اه
 دگمممر ونمممکِ پمممور گمممزین تمممو را

 ت هممممر دو سممممران سمممم اهبممممرادر
 بممدان تمما شمموم اینممن اه کممار تممو
 بهمممی ونگهمممی برگمممزین بمممر دو راه

 و شممویخممود و دودمممان پممیش خسممر
 کمنم بما تممو پینمان کممه خسمرو تممو را

 تممممریه مهممممر دل او تممممو وگممممه
  بشممممویی دل اه مهممممر افراسممممیاب

 هنه دشنن جمان تاریمک توسمت ... 
 فمممراه ووریمممدی بمممه راه بمممدی ...
 فرسممتم بممه نزدیممک شمماه جهممان
 بجمممای مکافمممات کمممرده گنممماه
 نگهبمممان گممماه و نکمممین تمممو را
 مه هزمان برورنمد گمردن بمه مماه ...

ا بمممار تممموبمممرورد درخمممت وفممم  
 یکممی راه یممابی بممه نزدیممک شمماه
 بمممر ون سمممایۀ مهمممر او بغنممموی
 بممه خورشمممید تابمممان بمممرورد سمممرا
 کممزو چیمممز نایمممد جمممز اه بهتمممری
          نبینممی شممب تیممره او را بممه خممواب

                                     (6)  

خسرو بهه سههاهیان ایهران در میانهۀ اندرزهای اخالقی کی

 جنگ
خسرو به س اهیان ایران، عمدم تعمرض بمه های اصلی کییکی اه توصیه

پنماه های افراطی در رفتار با مردم بیغیرنظامیان و عدم استفاده اه روش
بر این منوال است. این در هالی است که سنت معنول در دوران گذشته 



    خسرو در جنگ با تورانیان مدارانۀ کیهای اخالقتحلیل کنش بررسی و  : و همکاران داریوش کاظمی دکتر 
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گذراندند و شهرها بوده است که لشکر غالب مردم گرفتار را اه دم تیغ می
بردند. سمنت و کشیدند و اموال برجای مانده را به یغنا مییرا به وتش م 

بنیاد اسمت و در ون، کند، کامالً اخالقخسرو معرفی میهنجاری که کی
ایمن بایمت، بایمد   هق انسانی گروه مغلوب در نظر گرفته شده اسمت. اه

وممد فضمای فرهنگمی رایم  شهر را نووورانمه و خمالف رویکرد شاه ایران
توانمد در خسمرو ممیهمای اخالقمی کمیفردی با ویژگی  دانست. طبیعتاً

اطر ساه، رعایت مواهین انسمانی را بمه خمهای هساس و سرنوشتبزنگاه
خسمرو بمرای بس ارد و بر اجرا و انجام ون تأکید نناید. در واقع، دلیل کی

ار ومدن هکومتی ها و روی کاخالقیوغاه این نبرد، اه بین بردن منبع ک 
همای رفتماری ه است. بنابراین، باید اه هنان ابتدا سمویهمحور بوداخالق

این هکومت نزد گروه مقابل وشکار شود. او پز اه فمتح هنمد و نمواهی 
م غیراخالقی در دهد تا هی  اقدااطراف به فرامره )هاکم جدید( اندره می
اند انجام ندهد و اه روی تعصمب و برابر کسانی که دست به سالح نبرده

توانمد مراقمب باشمد و خمود تار نکند. ماو وگاه است که میتوهی رفکینه
پسمندد. هرچنمد انت اب کند که با دیگران ون نکند که برای خمود ننمی
های انسمانی هشکینۀ افراسیاب در دل دارد، اما او باید هنیشه جویای ار

پویمد کمه کند و چنین میهایی را تعیین میخسرو بایسته( کی7باشد . )
دستان و درویشان د باید هقوق مردم رعایت شود و تنگدر هکومت جدی

محترم شنرده شوند. کیفیت برخورد هاکم با مردم باید بر اساس رادی و 
د که دلسموه خردورهی باشد و کسانی برای هضور در دربار برگزیده باشن

خواهد تا ب شنده باشمد و اه خسرو اه فرامره میو اهل اندیشه باشند. کی
رهیممز کنممد و هرگممز وغاهکننممدۀ هممی  جنگممی نباشممد. وهار دیگممران پ
هایی کند، نشانهشهر برای فرامره تعیین میهایی که شاه ایرانچهارچوب

 دهد.اه برپایی هکومتی اخالقی را نوید می

 
 وِسمتان توراسمتکنون سربسر هند 

 کز که با تو نجویند جنمگر ونه
 به همر جایگمه یمار درویمش بماش

 کیسمتببین نیک تا دوسمتدار تمو  
 به ب شش بیمارای و فمردا مگموی
 تممو را دادم ایممن پادشممایی بممدار
 مشممو در جممموانی خریممدار گمممن  

   

 ه قَنّوج تما ممره دسمتان توراسمت 
 بریشان مکن روه تاریک و تنمگ
 هنه راد بما ممردم خمویش بماش

گسمار تمو کیسمتخردمند و انمد ه  
 که فردا مگمر تنگمی ورد بمه روی

مکمن کمارهاربه هر جمای خیمره    
    کز همی  مننمای رنم  رن  بیبه  

                                    (6)  

ساه با دشنن دیرینه پیروه شده است. اینمک خسرو در نبرد سرنوشتکی
سرنوشت شنار هیادی اه مردم توران به تصنینات او گره خمورده اسمت. 
شاه که طبق سنت ون روهگار، صاهب جمان و ممال و نماموس مغلوبمان 

دوسمتی اه وهار است، به واسطۀ ت لق به صفات دادگر، خردورهی و مردم
شود که نباید کسی اه ممردم میگزیند و به طوس یادوور  مردم دوری می
مشمی سیاسمی و نظمامی در خاطر شود. در واقمع، ایمن خمطعادی وهرده

شود که برخورد افراسمیاب خسرو تعیین و تبیین میشرایطی اه سوی کی
ای دیگر بوده است. تورانیمان تما ممدتی شهر به گونهدی ایرانبا مردم عا
غیرانسانی بسیاری را رقم دراهی به مرههای ایران، اقدامات  قبل با دست

کنمد بما خسرو بجای تالفی ون گذشته، سعی ممیرده بودند و اینک، کی
خسرو توانسته اندرههای اخالقی، چراغ راه وینده را روشن نگاه دارد. مکی

االترین مراتب انوار درونی را مشاهده کند. یکمی اه ایمن مراتمب، است ب
-شاه خودشکوفا و کنال  های( در توصیه8طنز )نابود کردن( است . )

های نفسانی وجود ندارد. گویی ای اه خواهششهر، هی  نشانهیافتۀ ایران
رو، به رعایت هال ها را اه وجود خود هدوده است. اه ایناو هنۀ بداخالقی

خسرو با بیمنش و درخ دقیقمی کند. کیوران تأکید میشاورهان و پیشهک
همای ور وسیبردن کشاوره و پیشهداند که اه بین بکه دارد، به خوبی می

وورد. ناپذیری به هندگی مردم عادی وارد ممیاقتصادی و اجتناعی جبران
 ند. خواهد در برخورد با این گروه، خویشتندار باشرو، اه طوس میاه این
 

 بدیشممان چنممین گفممت بیدارشمماه
 سممت بمما اختممر کاویممانبممه پممای

 نیممماهَرد بایمممد کسمممی را بمممه راه
 ورپیشمممهکشممماوره گمممر ممممردم 

 نبایممد کممه تمماهد بممرو بمماد سممرد
  رنمم  رنمم  نبایممد ننممودن بممه بممی

 که طوس س هبد بمه پمیش سم اه 
 بممه فرمممان او بسممت بایممد میممان

سممت ویممین ت ممت و کممالهچنممین  
نمرکسی کمو بمه لشمکر نبنمدد ک  
نبممردمکوشمید جممز بما کسممی همم   

      که بر کمز ننانمد سمرای سم ن  
                                     (6)  

یابمد خسرو همانی بروه و ننود میاوج رفتارهای دادگرانه و خردورهانۀ کی
کند. مرهبمران و ممدیران بمه طمور که او طوس را به شدت مجاهات می

رفتارهای اخالقی و غیراخالقی کارکنان را تحت تأثیر قرار جدی، شدت  
، کند. طبق روایت فردوسیرو، طوس را مؤاخذه می( اه این9دهند . )می

-توجهی سردار ایرانی به انمدرههای کمیدلیل این رفتار س تگیرانه، بی
خسرو مبنی بر رعایت هال رعیت و وهار نرساندن بمه ممردم غیرنظمامی 

سرو با این هرکت ننادین، پیام اخالقی مهنی را بمرای خبوده است. کی
کنمد و ون، رعایمت صمادر ممی -کمه ایرانیمان هسمتند  –م اطبان خود  
-هر شرایطی است. در واقع، او به س اهیان خود یادوور می  اخالقیات در

شود که در موضع سیاسی و نظامی برتر باید اصول انسانی را رعایت کرد 
گمذرد هید. او بنا بر مالهظاتی اه جان طوس درمیو بر انجام ون تأکید ور
 کند. و او را روانۀ هندان می

      
 فریبممره طمموس و یممالن را ب وانممد 

 هممممان ناممممۀ شمممهریار ب وانمممد ون
 بیمماورد طمموس ون گرامممی درفممش
 بمممه نمممزد فریبمممره بمممرد و بگفمممت
 به نزدیک شماه وممد اه دشمت جنمگ
 هممممین را ببوسمممید در پمممیش شممماه

 شممهریاربممه دشممنام بگشمماد لممب 
 وهان پز بمدو گفمت کمای بدنشمان
 نترسممی هنممی اه جهانممدار پمماخ 
 بکشممتی کسممی را کممه در کمممارهار
 تممو را جایگممه نیسممت در شارسممتان

  پیشمممش برانمممد و بفرممممود بنمممد ه 

 ه کمممار گذشمممته فمممراوان برانمممد ... 
 جهمان را درختممی نممو ومممد بممه یممار ...
کفممشابمما کمموس و پممیالن و هرینممه  

...کممه ومممد سممزا بمما سممزاوار جفممت   
گونممه درنممگبممه ره بممر نکممرد ایمم   

 نکممرد ایمم  خسمممرو بممدو در نگممماه
 بممر ون انجنممن طمموس را کممرد خمموار

کشممانکممه کممم بمماد نامممت ه گممردن  
ردان نیاید تمو را شمرم و بماخ  ...ه گ  

 چو تمو لشمکری خواسمتی روه کمار ...

 رَهه بایمممد و بنمممد و بینارسمممتان ...
          بممه بنممد اه دلممش بممی  شممادی بکنممد 

                                  (6)  

دادگری در هق انیرانمی اه سموی ایرانیمان جلموۀ هیبما و انسمانی ممنش 
دارد کمه دهمد. هنچنمین بیمان ممیان ممیمردمان این دیار کهن را نش

کردند و در این همینمه ایرانیان تا چه انداهه بر اجرای عدالت پافشاری می
شمدند. ماساسماً هقموق چندانی قائمل ننمیمیان دوست و دشنن تفاوت 
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انسانی را باید با اجرای قانون هنایت کرد تا بشر به عنوان وخرین عالج 
خسمرو ( بر این پایه، کمی10ور نگردد . )به قیام بر ضد ظلم و فشار مجب

هایی را که جنبۀ قانون و هکم دارد، برای سمرداران سم اه ایمران توصیه
-های ستنگری در سمرهمینی نکنند و همینهکند تا اه ون ت طباهگو می

دانمد کمه در خسرو ایجاد نشود. او به خوبی ممیهای تحت هاکنیت کی
یردستان بر اسماس مبمانی انسمانی سایۀ توجهات او به مسائل اخالقی، ه
هما، ت صم ، توانند مهمارتمدار میرفتار خواهند کرد. مرهبران اخالق
ا در میان بگذارنمد و خالقیمت را در منابع و انگیزۀ خود را بای دیگر اعض

هایی خسرو طی صحبت( بر این پایه، کی11ها افزایش دهند . )ساهمان
هایی را برای دهد و خط مشیمی  گوذره و دیگر شهریاران را خطاب قرار

کند تا اخالق را در ساختار سیاسی هاکنیت خود نهادینمه ونان تعیین می
 کند.

 بممه گمممودره فرممممود پمممز شمممهریار
 گممر تمما نیمماهی بممه بیممداد دسممتن

 کسممی کمماو بممه جنممگ بنممدد میممان
 کمممه ن سمممندد اه مممما بمممدی دادگمممر
 چممو لشممکر سمموی مممره تمموران بممری
 نگممر تمما نجوشممی بممه کممردار طمموس

 ای سمموی پیممران فرسممتدیممدهانجهمم
 بممه پنممد فممراوانش بگشممای گمموش
  بممه هممر کممار بمما هممر کسممی داد کممن

 چمممو رفتمممی کنمممر بسمممتۀ کمممارهار 
 تنگمممر دانمممی ایممموان وبممماد پسممم
 چنممان سمماه کممش کممز تممو نایممد هیممان
 سمم ن  اسممت گیتممی و بممر ممما گممذر
 مکمممن تیمممز دل را بمممه وتمممش سمممری
 نبنممدی بممه هممر کممار بممر پیممل کمموس
 تهشمممممیوار وه یمممممادگیران فرسممممم
 بممممر او چممممادر مهربممممانی ب مممموش

 دهمممش یممماد کمممنه یمممزدان نیکمممی
                                           (6) 

همای اخالقمی جنگمی یکمی اه سمویه  کیفیت مطلوب برخورد با اسیران
ایرانیان در نبرد با تورانیان مغلوب است. همانی که افراسیاب اه رویارویی 

پاشمد و در رۀ لشکر تمورانی اه همم ممیگریزد، پیکبا س اهیان ایرانی می
کننمد. بمه محمن ونکمه ایمن نهایت، ایرانیان به پیروهی دست پیدا ممی

طی فرمانی به فرمانمدهان خمود   خسروکند، کیوضعیت قطعیت پیدا می
دارد که اه کشتن سمرباهان تمورانی پرهیمز کننمد. مگمویی وی اعالم می

دست افراسیاب و برقمرار پیامبری است که پز اه نجات دادن اسیران اه 
خواهمد؛ کردن صلح و ورامش، جایگاه اهلی و صالحان را اه خداونمد ممی

( او هقموق 12بینمد . )ا میهیرا او با دیدی متفاوت دنیای پیرامون خود ر
شنارد و رستم نیز، طبق فرمان شاه دسمتور پایمان این اسرا را محترم می

وان ایرانی با اشاره به دو کنش کند. پهلنبرد را به سرباهان خود ابالغ می
دهد که همدف ونهما کشمتار وهاری  و مخام شی  به خوبی نشان میمبی

اق هقموق انسمانی خمود مبمارهه گناه نبوده و صمرفاً بمرای اهقمافراد بی
گیمری نهمایی فرسمتد تما تصمنیماند. او هنۀ اسیران را نزد شاه میکرده

ی اه این دست، جمان همزاران اهایی سادهانجام شود. در واقع، با تصنیم
های جنگ به میزان قابل تموجهی کماهش شود و وسیبانسان هفظ می

هدف جنگ باید مبتنی بمر کند. این رفتارها نشان اه ون دارد که  پیدا می
هما در که بسیاری اه جنگتر کردن ون. چنانبهبود اوضاا باشد، نه وخیم
ی اه رعایت مواهین اخالقی اند و هی  عالمتگذشته و امروه، ویرانگر شده

 شود.  در ون دیده ننی
    

 چنین گفت رستم که کشتن بز است 
 هنمممه جاممممۀ رهم بیمممرون کنیمممد 

 نوهاری و خام شممممی برگممممزیبممممی

 که ههر همان بهرۀ هر کمز اسمت ... 
 کماری بمر افمزون کنیمد ...هنه خوب

 نفمرین بممه اه وفممرین  کمه گویممد کممه

 بج ست اندر ون دشت چیزی کمه بمود
  سراسمممر فرسمممتاد نزدیمممک شممماه

 ه هریمممممن و اه گممممموهر نابسمممممود
 غالمممان و اسمم ان و تیممغ و کمماله

                                        (6) 
 

 گیرینتیجه
های اخالقمی نبرد میان ایرانیان و تورانیان در شاهنامه اه دریچۀ شاخصه

وغماه خسرو پمیش اه ای برخوردار است؛ هیرا کیو انسانی اه اهنیت ویژه
دهمد و گفتنمانی را هایی را اه خود بمروه ممیجنگ و در هین ون، کنش

بقه نبموده اسمت. در مسبوق به سا  ،کند که در دنیای ون روهباهننایی می
جمویی، انتقمام، تحقمق شهر به جنمگ، نشمانی اه کینمهنگرش شاه ایران

ها و منافع ش صی، کشتار غیرنظامیان و اسیران جنگی، چ اول و انگیزه
هدن . او بمرای بمرهم(14و  13)شمودیران کردن شهرها و ... دیده ننمیو

-ای اه بمیساختار سیاسی هکومت وقت توران که بر اسماس مجنوعمه
شود. در ها شکل گرفته است، عاهم نبردی طوالنی و پرهزینه میقیاخال

شمهر و نبمود ترین عاممل ویرانمی ایمرانخسرو، اصلیمنظومۀ فکری کی
-تصادی، اجتناعی و سیاسی در ایمن سمرهمین، جنمگثبات و سکون اق

استفاده اه نبود قدرت مرکزی ی افراسیاب تورانی است. او با سوءهاطلبی
های جانی و مالی شهر، به مرهها یورش وورده و خسارتنبرجسته در ایرا

خسمرو بما شناسمایی ایمن . در نتیجه، کی(15)بسیاری را ایجاد کرده بود
وغاهد تا اخمالق را ها بوده است، جنگی را میقیاخالعامل که مظهر بی

. او پیش اه ونکه جنگ را وغماه (16)فرما کندهای توران هکمبر سرهمین
ویسه مذاکره کند رداران س اه توران اه جنله پیرانکند با سکند، سعی می

شهر، ایجماد و او را اه ادامۀ جنگ منصرف نناید. دغدغۀ اصلی شاه ایران
هما را میان دو ملت بوده است؛ هیرا عامل اصلی این تباهیتفاهم و صلح 

دانست و کنتمرین نقمش را بمرای مقاممات ش صی به نام افراسیاب می
همین قائل بوده است. ایمن رویکمرد بمه خموبی لشکری و کشوری توران

همای جمویی و اقنماا خمواهشخسمرو، کمیندارد که هدف کمیبیان می
س ت  ،رانه و منطقی، در جریان نبردش صی نبوده است. این رفتار دادگ

کند و پز اه ونکمه ایرانیمان موفمق بمه شکسمت دو طرف ادامه پیدا می
-خسرو صمادر ممیجانب کی  شوند، ن ستین دستوری که اهتورانیان می

ها و رعایت هال درویشان و نیاهمندان و شود، پرهیز اه کشتن غیرنطامی
. در ایمن راسمتا، او (18  و  17)رفتاری با اسیران جنگمی اسمتنیز، خوش

کند تما طوس را به دلیل ت طی اه فرمان، اه مقامش برکنار و هندانی می
 .(19)قدرت گفتنان اخالقی در رویکردهای جنگی وی وشکار شود

 

                 خالقیا  یمالحظهها
مانت در این پژوهش مروری با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخالق ا

 ده است.فین وثار محترم شنرده شمول و هق معنوی داری علنی رعایت
 

 هنام واژه
 Racial .1 نزادگی

 Artistic .2 هنروری

 Wisdom .3 خردمندی
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 Unfavorable situation .4 وضعیت نامطلوب

 Warlords .5 سران جنگ

 Ethics .6 اخالقیات

 Ethical standards .7 مواهین اخالقی

 Moral oriented .8 اخالق مدار

 Ethical discourse .9 گفتنان اخالقی

10. Internal confrontation and conflict 

  تقابل و کشاکش درونی

 Abnormality .11 هنجارگریزی

 Optimal biology .12 هیست مطلوب

 Pathology .13 ناسیسیب شو

 Strategy .14 استراتژی

 Peacekeeping .15 صلح جویی

 Ethical thinking .16 نهتفکر اخالق گرایا
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