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Investigation and analysis of the Iran-Turan wars during the time of Keykhosrow 

With an approach to the theory of just war 

Abstract 
One of the main parts of Shahnameh was dealing with the wars between Iran and Turan 

during the reign of Keykhosrow and Afrasyab. Due to the political power of both countries at 

that time, many tensions and military confrontations took place, which were accompanied by 

adverse human and financial consequences and repeatedly aroused Ferdowsi's hesitation and 

regret in the text of Shahnameh. According to Keykhosrow's religious and moral character and 

his tendency towards spiritual and cognitive concepts, his approach to categories related to the 

monarchy, including war with foreigners, has been formed based on human standards. 

Accordingly, in the present study, the military actions of Shah Iranshahr against the Turanians 

are examined based on library sources and descriptive-analytical method to explain the 

superstructure and depth of Keykhosrow's intentions of attacking Turan and occupying this land. 

The foundations of the theory of just war have been used for this purpose. The results of the 

research show that the purpose and motivation of Keykhosrow from the campaign to Turan and 

the beginning of the war was to secure personal and group interests and the manifestations of a 

just and realistic war are evident in it. Also, the Shah's actions in the middle of the war were 

carried out with regard to moral laws, preservation of human dignity, avoidance of extremist 

treatment of civilians, and rational and forgiving treatment of prisoners of war. In addition, the 

prominence of human interests and the reform of the political and economic structure of Turan at 

the end of the war indicate the dominance of the rules of just war in this politico-military 

confrontation. 
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 چکیده

خسرو و افراسیاب بوده است.  ایران و توران در زمان پادشاهی کی های  های اصلی شاهنامه پرداختن به جنگیکی از بخش

های نظامی بسیاری روی داده که همراه با پیامدهای نامطلوب  ها و تقابلبا توجه به قدرت سیاسی هر دو کشور در آن زمان، تنش

هیم معنوی و شناختی، رویکرد او  خسرو و گرایش او به مفامحور کیجانی و مالی بوده است. با توجه به شخصیت دینی و اخالق

به مقوالت مرتبط با پادشاهی از جمله جنگ با بیگانه بر اساس موازین انسانی شکل گرفته است. بر این اساس، در پژوهش حاضر،  

و مبانی نظریۀ جنگ عادالنه بررسی شده است    کیفی  -تفسیریای، روش  اقدامات نظامی او علیه تورانیان با استناد به منابع کتابخانه

خسرو از دهد که هدف و انگیزۀ کیساخت اغراض وی از حمله به توران تبیین گردد. نتایج تحقیق نشان میتا روساخت و ژرف

هود  گرا در آن مشلشکرکشی به توران و آغاز جنگ، برای تأمین منافع شخصی و گروهی بوده و نمودهای جنگ عادالنه و واقع

با   افراطی  برخوردهای  از  پرهیز  انسانی،  کرامت  اخالقی، حفظ  قوانین  نظرداشت  با  میانۀ جنگ  در  اقدامات شاه  همچنین،  است. 

و   انسانی  منافع  بودن  برجسته  این،  بر  افزون  است.  انجام شده  جنگی  اسیران  با  بخشش  بر  مبتنی  و  منطقی  برخورد  غیرنظامیان، 

 نظامی است.  -در پایان جنگ، حاکی از چیرگی قواعد جنگ عادالنه در این تقابل سیاسی توراناصالح ساختار سیاسی و اقتصادی 

 خسرو و افراسیاب، جنگ عادالنه.فردوسی، شاهنامه، ایران و توران، کی ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

خسرو  های ایران و توران در زمان کی کند، بازنمایی جنگیکی از مباحث اصلی و مهمی که فردوسی در شاهنامه مطرح می

های گزافی  ای بر پیکرۀ جامعۀ ایران و توران وارد شده و هزینهمالی گستردههای جانی و  و افراسیاب است. در این نبردها خسارت

کی که  هنگامی  است.  گردیده  تحمیل  کشور  دو  میبر  ایران  راهی  توران  از  تخت  خسرو  بر  کاووس  خود،  نیای  بجای  و  شود 

ارک حمله به توران و آغاز کردن جنگ  دهد، تدنشیند، یکی از نخستین اقداماتی که پس از تثبیت قدرت خود انجام میپادشاهی می

انگیزه او  است.  افراسیاب  و  با  کشوری  در حضور سران  با سخنرانی خود  است  کرده  و سعی  داشته  رابطه  این  در  مختلفی  های 

برای شکل  را  آنها  ایرانیان، رضایت  میان  در  اتحادی  ایجاد  ایجاد  از  لشکری و  کشور  این دو  کند.  نظامی جلب  تقابل  این  گیری 

های بسیاری را تجربه کرده و بارها به منافع یکدیگر تعرض و حمله کرده بودند. شاید رقابت سیاسی که میان ایران و یرباز چالشد

گذار حکومت توران  های تاریخی به واسطۀ قتل بنیادگذار ایران )ایرج( به دست پایه ورزیتوران برقرار بوده و نیز، اختالفات و کینه

ها پس از کشته نزاع را در ساختار سیاسی کشورها و حتی مردم عادی زنده نگاه داشته است. اوج این تعارض)تور(، آتش جنگ و  

خسرو بر تخت شاهی و تبدیل شدن خسرو نمودار شده است. با رسیدن کیشدن سیاوش در سرزمین توران و اقدام برای قتل کی 

شود  دارشدۀ ملی آمادۀ نبرد میتقام از خون پدر و احیای هویت خدشههای کالن کشور، برای اناو به شخصی تأثیرگذار در سیاست 

 تا از طریق کاربست هژمونی سخت و قهری، ایران را به عنوان ابرقدرت جهان باستان معرفی کند.  

در شاهنامه، کی فردوسی  ادارۀ طبق روایت  برای  او  مرام سیاسی  در  بوده است.  برجسته  اخالقی  با صفات  خسرو شاهی 

گرایی اهمیت دارد و او در هر شرایطی از  دوستی و انسانر و برقراری ارتباط با کشورهای دیگر، عناصری چون: عدالت، صلحکشو 

انگاره، هدف و مسألۀ اصلی در تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل کیفیت و  کند. با در نظر داشتن این پیشها عدول نمیبرخی مؤلفه

کنش کیماهیت  رفتاری  و  کالمی  چهارچوبهای  اساس  بر  تورانیان  با  تقابل  در  عادالنه )خسرو  نظریۀ جنگ  (  Just Warهای 

. راهبردهای  2خسرو از حمله به توران چه بوده است؟  های کی. اهداف و انگیزه1است. سؤاالت اصلی این پژوهش عبارتند از:  

خسرو پس از پایان جنگ چه  . اقدامات کی 3ه است؟  شهر در برابر غیرنظامیان و ایران جنگی بر چه محوری بودنظامی شاه ایران

 هایی داشته است؟ سویه

 روش تحقیق

کتابخانه منابع  به  استناد  با  تحقیق  روش  این  جنگ  کیفی-تفسیریای،  نظریۀ  کاربست  است.  و  شده  تدوین  عادالنه  های 

-و در بخش اصلی مقاله، تقابل میان کی  ساختار کلی پژوهش به این شکل است که ابتدا ابعاد گوناگون جنگ عادالنه تشریح شده

خسرو با افراسیاب ذیل سه عنوان کلی »آغاز جنگ«، »میانۀ جنگ« و »پایان جنگ« بازکاوی و تبیین گردیده است. همچنین، جامعۀ  

 خسرو بوده است. آماری تحقیق، شاهنامۀ فردوسی و حجم نمونه، نبردهای ایران و توران در زمان کی

 پیشینۀ تحقیق

های نظریۀ جنگ  خسرو بر اساس چهارچوبون در هیچ پژوهشی کیفیت تقابل نظامی ایرانیان و تورانیان در زمان کیتاکن

ای جدید به  کند و از زاویه عادالنه بررسی و تحلیل نشده است. بنابراین، تحقیق حاضر برای نخستین بار به این مقولۀ مهم اشاره می

 پردازد.با دشمنان بیرونی خود میشهر کیفیت و نحوۀ برخورد شاه ایران 
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پژوهش از  دربارۀ جنگدر شماری  و مختصر  کلی  توضیحاتی  مازندرانی ها  است. شهیدی  ارائه شده  توران  و  ایران  های 

ایران و توران در زمان کی1376) به مرزهای  اثنای توضیحات  ( در کتاب خود  پرداخته و در  خسرو بر اساس شاهنامۀ فردوسی 

اشاره توصیفخود،  و  کوتاه  جنگای  به  )محور  همکاران  و  تجلیل  است.  داشته  دوره  این  مقاله1392های  در  به شخصیت  (  ای 

-هایی چون: عدم وقای به میثاق، تحریک اند که او با انجام کنشضداجتماعی افراسیاب در شاهنامه پرداخته و به این نتیجه رسیده

عبرت پرخاشگری،  تکانشگری،  دلیل  پذیری،  توانایی  گذشته،  از  دیگران،  نیاموختن  به  خود  نادرست  کارهای  فرافکنی  و  تراشی 

بهرهبدگمانی و سنگدلی، حیله  فریبکاری،  برنامهگری و  دیگران و عدم  از  درگیری و  برداری  بروز  باعث  کارها  در  تأمل  ریزی و 

ه کارکرد سیاسی داستان سیاوش و روابط بین ایرانیان و ای ب( در مقاله1398باویل )جنگ میان ایران و توران شده است. سالمت 

نویسنده، شخصیت سیاوش مورد بهره از دید  پرداخته است.  به کار  تورانیان در شاهنامه  با  تورانیان قرار گرفته و  برداری سیاسی 

 بردن نیرنگ از میان برداشته شده است. 

 مبانی نظری تحقیق

معاصر مطرح شده است: جنگ واقع در دوران  مهم  دیدگاه  پدیدۀ جنگ سه  با  ارتباط  نظریۀ گرا، صلحدر  عادالنه.  گرا و 

خشونت  بروز  است.  پدیده  این  به  اخالقی  نگاه  حاصل  عادالنه  جنگجنگ  در  که  غیرانسانی  رفتارهای  و  وجو ها  به  آمده،  ها  د 

ای سوق داده است که در آن، اخالقیات جایگاهی مهم و  پردازان و محققان حوزۀ سیاست را به سوی تبیین نظریهبسیاری از نظریه

 Marcus Tulliusتأثیرگذار دارد. این نظریه برای نخستین بار در منابع دینی و فلسفی و از سوی مارکوس تولیوس سیسرو )

Ciceroامه با آراء سنت ( مطرح شده و در اد( آگوستینSaint Augustinusجامعیت پیدا کرده است. »این نظریه پلی می )  زند

... در نظر داشتن شرایط و الگوهای فرااخالقی و تدقیق در مسائل   میان اخالق نظری و اخالق عملی و کاربردی؛ چه الزمۀ آن 

ت با تأکید بر عدالت به مثابه غایتی اخالقی، توجیهاتی برای  (. در این نظریه سعی شده اس78:  1397عملی جنگی است« )موزلی،  

(.  Orned, 2005: 5کند: آغاز، میانه و پایان جنگ )ها تبیین گردد. بنابراین، عدالت جنگی در سه سطح نمود پیدا میماهیت جنگ

و اخالقی باشد و آنچه امروزه تحت    های انسانی شود رفتار فاتحان در برابر گروه مغلوب، مبتنی بر شاخصهجنگ عادالنه باعث می 

بی عنوان جنایت جنگی می افراد  و  مقیاس محدودتری روی دهد  در  مالی  شناسیم،  لحاظ جانی و  به  کمتری کشته شوند و  گناه 

 خسارت کمتری پدید آید. 

برابر تجاوز و ظلم باشد(؛  1جنگ عادالنه دارای شش شاخصۀ اصلی است:   انگیزۀ عادالنه )برای .  2. هدف عادالنه )در 

.  6. وجود احتمال پیروزی؛  5حل؛  . جنگ به عنوان تنها راه 4. آغاز جنگ از سوی دولت مشروع؛  3تنفر، انتقام و تجاوز نباشد(؛  

(. هدف اصلی در جنگ عادالنه، دفاع و  34-33:  1391اللهی،  اسماعیلی و حبیب چیرگی منافع انسانی بر ضررهای احتمالی )حاج

گرایی و  پردازان در جنگ عادالنه، تأکید بر صلح (. بنابراین، رویکرد اصلی نظریه167-166: 1397مهدویان و افتخاری،  صلح است ) 

های معنوی و الهی، خود را بازسازی کند و به سوی برپایی دولتی  اصالح مبانی نادرست است تا جامعۀ مغلوب با بازآفرینی ارزش

 اخالقی و خدامحور گام بردارد. 

 اصلیبحث 

شود، در اولین اقدام خود به نواحی دوردست کشور  زند و جانشین کاووس میخسرو بر تن شاهی تکیه میهنگامی که کی

رود تا کیفیت زندگی مردم عادی را بررسی کند و از احواالت رعیت باخبر شود. مشاهدۀ وضعیت نامطلوب زندگی روزمره شاه  می
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ریشه برای  را  می ایران  مترصد  بحران  این  حل  و  مییابی  نتیجه  این  به  او  دست کند.  که  فرماندهی درازیرسد  به  تورانیان  های 

عوامل کاهش کیفیت اقتصاد مردم مرزنشین شده است. در نتیجه، برای بازگردانیدن ثبات اقتصادی در ترین  افراسیاب یکی از اصلی

کند و رویکرد خود را با بزرگان  ای را برای برچیدن بساط حکومت افراسیاب طراحی میاین مناطق و بهبود زندگی مردم، برنامه

دهد. رویکرد اقتدارگرایانۀ ، تدارکات نظامی را مورد نظر قرار میگذارد و پس از جلب رضایت آنانکشوری و لشکری در میان می

به  کی منجر  با چنین فردی  که رواداری  باور داشت  زیرا  بوده است،  تسامح و سازش  بر عدم  مبتنی  تورانی  برابر شاه  در  خسرو 

مرزنشین میبحرانی مردم عادی و  اوضاع  این بخش، کنشتر شدن  در  رفتاری  شود.  غارتگری  کیهای کالمی و  برابر  در  خسرو 

 شود. تورانیان بر مبنای نظریۀ جنگ عادالنه بررسی می

 . آغاز جنگ 1

 . هدف، قصد و انگیزۀ جنگ1-1

اعتقاد دینی و  ماهیتی  که  در سرزمیندر جنگ عادالنه  الهی  قواعد  ترویج  برای رضای خداوند و  دارد و  های مختلف  ی 

شود. »پیروی از قانون طبیعی ]در جنگ[ ... باید  های غیرشخصی و همراه با معنویت مطرح میگیرد، اهداف عالیه و انگیزه درمی

آغازکنندۀ جنگ بر اساس خویشکاری    (.35:  1392انسان را به سمت هدف نهایی که معنوی است، پیش ببرد« )باقری و حقیقت،  

کند. »اگر  آغاز می  -که به زعم او ناقض مبانی دینی و اعتقادی است -گیرد، نبردی را با طرف مقابل  دینی که برای خود در نظر می

اساس  ای بر  گرایی است، با برپایی جنگ راه را برای رسیدن به جامعهدولت زمینی را مشاهده کردیم که در حال توسعۀ مصرف

(. بنابراین، هدف و انگیزۀ کانونی در جنگ عادالنه  56:  1387های مسیحی هموار کردیم« )آگوستین،  تقوا و عدالت بر طبق آموزه

ای مطلوب نیست و های الهی و معنوی است. اگرچه جنگ پدیدهمبتنی بر اصالح رفتار متخاصم و هدایت او به سوی چهارچوب

الی بسیاری همراه است، اما با این انگیزه و هدف که اصالح گروهی از منحرفان را در پی داشته  های جانی و مغالباً با خسارت

پذیر است و اقدام به آغاز آن، مانعی ندارد. بر این پایه، به محض آنکه تغییرات معرفتی مورد نظر ایجاد شود، جنگ باشد، توجیه

به هیچ روی درست نیست؛ زیراپایان می آن  ایجاد رفاه معنوی    یابد و تداوم  امنیت و صلح و  تأمین  از جنگ ]عادالنه[،  »هدف 

کارکرد خود را ازدست میAugustine, 2010: 29)شهروندان است«   این اهداف، جنگ  از تحقق  آن ( و پس  دهد و توقف 

 یابد.ضرورت می

کی تقابل  به  مینگاهی  نشان  افراسیاب  با  انگیزهخسرو  و  اهداف  نقش  که  انگیزههای  دهد  کنار  در  و  شخصی  الهی  های 

زدن ساختار سیاسی توران به  مینوی، برجسته بوده است؛ زیرا هدف و قصد شاه ایران، غیر از براندازی حکومت افراسیاب و برهم

وهای  تر، برچیدن بساط تباهی و نیردار شدۀ ایرانیان پس از قتل مظلومانۀ سیاوش و در نگاهی کلینفع خود، بازسازی غرور خدشه

شود. طبق روایت  خسرو دیده میاهریمنی بوده است. بنابراین، نوعی انگیزۀ شرستیزی و تقابل میان نیک و بد در ژرفای مقاصد کی

از:   عبارتند  که  است  تصور  قابل  کشور  دو  این  میان  آغاز جنگ  برای  کلی  دلیل  غرور جریحه1فردوسی، چهار  احیاء  دار شدۀ . 

کین2ایرانیان   خون.  سنتی  3پدر    خواهی  تهدید  و  رقیب  عنوان  به  تورانیان  سیاسی  ساختار  بردن  بین  از  حکومت  4.  برچیدن   .

 شود. تورانیان به عنوان نمود عینی نیروهای اهریمنی. در ادامه به هر کدام از این موارد پرداخته می 

انگیزه از  کییکی  کین های  توران،  به  لشکرکشی  برای  ک خسرو  است  سیاوش  خون  از  مسألهخواهی  اولیه  الیۀ  در  ای ه 

با کشتن افراسیاب،  توان به ابعاد گروهی این امر پی برد، زیرا او  خسرو میتر انگیزۀ کیرسد، اما با واکاوی دقیقشخصی به نظر می
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از خون پدرش به جویی  خسرو در ظاهر برای انتقامکند. به بیان دیگر، اگرچه کیدار شدۀ ایرانیان را احیا می عزت و غرور خدشه

-خسرو میجویی ملی را جستجو کرد. به این معنا که کی دهد، ولی در ژرفای این حرکت باید نوعی حس انتقاماین جنگ تن می

کند با شکست تورانیان و کشتن شاه این  دانست ایرانیان چه اندازه از این قتل ناجوانمردانه سرخورده هستند. در نتیجه، سعی می

خودباوری بخشد.  کشور،  خودباوری  و  شخصیت  آنان  به  و  نماید  زنده  را  ایرانیان  نفس  به  اعتماد  از بنابراین،    و  گرفتن  انتقام 

خواهی سیاوش است.  ترین جنگ شاهنامه، جنگ کین ترین و مهمای حیثیتی بوده است. »بزرگتورانیان به دلیل قتل سیاوش، مسأله

-ایرانیان بر کرسی نشاندن حق است ... ]این[ جنگ، جنگ دفاعی است«. )اسالمی  در میان ایران و توران، مفهوم این جنگ از نظر

های خود برای حمله به  خسرو پس از رسیدن به قدرت، در سخنرانی برای درباریان به صراحت از انگیزه( کی 26:  1370ندوشن،  

 گوید. توران سخن می

نخست  آمد  اندر  افراسیاب   از 

کرد  چه  سیاوُش  با  او  آنکِ   بگفت 

بی که  پهلوانان  شدند بسا   جان 

خراب  ایران  از  بینی  شهر   بسی 

جوان  شهریار  ازو  بشنید   چو 

خورد  سوگند  دارنده  دادار   به 

کاله  و  گنج  و  شمشیر  و  خورشید   به 

اوی  مهر  سوی  نپیچم  هرگز   که 
 

بشست   دیده  دو  خون  به  را  رخ   دو 

گرد  یکباره  برآورد  ایران   از 

شدند  پیچان  خرد  کودک  و   زن 

 ... افراسیاب  رنج  از  گشته   تبه 

روان و  روی  آورد  آتش   سوی 

الژورد شب  و  سپید  روز   به 

گاه  و  دیهیم  به  و  تخت  به  و  مُهر   به 

اوی  چهر  اندرون  خواب  به   نبینم 

 ( 7-9: 3، ج1373)فردوسی،                   

میکی نیایش  خداوند  با  خود  خلوت  در  کند،  صادر  را  تورانیان  با  جنگ  آغاز  فرمان  آنکه  از  پیش  این  خسرو  در  کند. 

طلبد تا همچون گذشته یاریگرش باشد  ها و اهداف شاه ایران نمودار است. او از خداوند یاری میمونولوگ بخش دیگری از انگیزه

جمل از  مظلومان  حق  بر  بتواند  می تا  توصیف  پرهیز  از  عاری  فردی  را  توران  شاه  او  بستاند.  افراسیاب  از  را  سیاوش  که  ه  کند 

به هر گناهی می بنابراین، کی دهد و موجب گسترش فساد روی زمین میجسورانه تن  افراسیاب در  شود.  باور که  این  با  خسرو 

های اصلی نیروهای شر منهدم شود و به پایگاهی از پایگاه  زمرۀ سپاهیان اهریمن قرار گرفته است، قصد جنگ با او را دارد تا یکی

می بیان  که  دالیلی  و  با خداوند  ایران  نیایش شاه  گردد.  بدل  اهورامزدا  لشکریان  تقدسبرای  در  مشروعیت  کند  و  نبرد  این  مآبی 

 کند.خسرو را برجسته میبخشیدن به اقدامات نظامی وی اهمیت دارد و بُعد معنوی و غیرشخصی اقدام کی

خدای یک  دادگر  کای  گفت   چنین 

رها کردی  تو  جوانی  روز   به 

توران ساالر  که  دانی   سپاه تو 

اوست نفرین  آباد  و  بیران   به 

بریخت سیاوش  خون  بیداد   به 

اوست بیم  از  پر  شهریاران   دل 

گیر دست  را  بنده  پدر  کین   به 

روزی  جهاندار  رهنمایو  و   ده 

بی اژدهامرا  دم  از   سپاه 

گناه  از  ترس  نه  داند  پرهیز   نه 

بی اوستدل  کین  از  پر   گناهان 

ببیخت آتش  باران  مرز   برنی 

اوست دیهیم  و  تخت  زمین  بر   بال 

پیر  کاوس  جان  بر   ببخشای 
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است گوهر  بدی  را  او  که  دانی   تو 

زمین بر  رخ  بمالید   فراوان 
 

افسون  و  بدنژادست   گرستهمان 

آفرین کردگار  بر  خواند   همی 

 ( 9)همان:                                        

ایران به مرزهای  پیاپی  با حمالت  تمامیت ارضی کشور تعرض کرده  شهر باعث ویرانیافراسیاب  به  های گسترده شده و 

ها نبرد با تورانیان را خسرو برای پایان دادن به این بحراندوران کاووس توجه چندانی به این موضوع نشده بود، اما کیاست. در  

می قرار  اولویت  اصلیدر  از  یکی  توران  با  ایران  مرزهای  به  بخشیدن  امنیت  دغدغهدهد.  دورهترین  در  ایران  شاهان  های  های 

این از  انگیزهخرو، کیگوناگون بوده است.  با برجسته کردن بحرانسرو که  اقتصادی مرزنشینان سعی دارد ای شخصی دارد،  های 

شوند، در آن سرا از توجه و رضایت سران کشوری و لشکری را جلب کند. از دید پور سیاوش کسانی که در این نبرد کشته می

خسرو عالوه بر  های این نبرد از دید کی. بنابراین، سویهگیرندشوند و مورد لطف اهورامزدا قرار میای برخوردار می زندگی شایسته

 گراست.    های شخصی، ایدئولوژیک و معنویتاقناع خواسته

افراسیاب از  خستگانند   همه 

منم او  جگرخستۀ   نخستین 

آزادمرد شاه  نیا  چون   دگر 

خروش  با  ازو  مرد  و  زن  ایران   به 

منید یار  ویژه  همه  گر   کنون 

م خواهم  بست  پدر  کین   یانبه 

آورید جنگ  رای  همگنان   اگر 

شود  بیرون  بیش  سخن  این   مرا 

ریخته  کین  به  آید  که  خون  آن   هر 

سپاه زین  کسی  آید  مشته   اگر 

دهید  پاسخ  چه  را  این  و  گویید   چه 

پیشبدان شده  بد  بر  و   دست اند 
 

پرآب  دیده  و  خون  از  پر  دل   همه 

ازوی پردرد  تنمکه  و  جان   ست 

باد   برکشد  همی  دل  از   سردکه 

جوش  و  جنگ  و  غارت  و  کشتن  بس   ز 

منید دوستدار  سربسر  دل   به 

ایرانیان از  بد  این   بگردانم 

آورید پلنگ  رسم  و   بکوشید 

شود  هامون  کوه  یالن  جنگ   ز 

اوی  آویخته گنهکار  و   ست 

جایگاه  بود  بلندش   بهشت 

نهید  فرخ  رای  بکسره   همه 

نشست نشاید  بد  این   مکافات 

 (10: 3، ج1373)فردوسی،                     

 حل و اولویت داشتن صلح. توسل به جنگ به عنوان آخرین راه1-2

کنش از  یکی  آن،  از  صیانت  و  برپایی صلح  به  جنگتمایل  در  مهم  اخالقی  می های  محسوب  عادالنه  )حاج های  -شود 

که با طرح و پیگیری گفتمان    های خود را صرف این مهم کنند (. طرفین جنگ باید همۀ تالش 33:  1391اللهی،  اسماعیلی و حبیب

سپاه   با  که طوس  است. هنگامی  دیده شده  بارها  توران  ایران و  نبرد  در  مقوله  این  کنند.  انسانی جلوگیری  بروز فجایع  از  صلح 

با کند سردار تورانی را به صلح وادارد و مانع از آغاز جنگ شود. او  شود، از طریق فرستادن رسول سعی میرو میویسه روبهپیران

بندد که در صورت تسلیم شدن از جایگاهی رفیع نزد شاه ایران برخوردار خواهد بود. بخشیده شدن از سوی  ویسه پیمان میپیران

های الزم شود تا زمینههایی است که از جانب طوس بازگو میخسرو و رسیدن به مقام پهلوانی در دربار ایران از جمله وعدهکی

 فین فراهم شود.برای برقراری صلح میان طر
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اوی کار  از  شد  غمگین  طوس   دل 

تو مهر  از  که  پاسخ  داد   چنین 

میان زین  شو  دور  کن  آزاد   سر 

سپاه  با  شوی  ایران  شاه   برِ 

دهد پهلوانی  را  تو  ایران   به 

خوب آیدش  یاد  توچو   کردار 

سران  و  گیو  و  گودرز  گفت   همین 

   

اوی   گفتار  درد  از   بپیچید 

نشان توفراوان  چهر  بر   ست 

زبانب راه  و  بیم  درِ  این   بند 

شاه  ز  نیکی  به  یابی   مکافات 

دهد  خسروانی  افسر   همان 

تو تیمار  ز  گردد  رنجه   دلش 

مهتران تیمارکش  و   بزرگان 

 (113: 3، ج1373)فردوسی،                   

کند. او پس از ناکامی در مرحلۀ اول، جویانۀ طوس در جنگ با تورانیان در بخش دیگری هم نمود پیدا میرویکرد صلح

ویسه وارد گفتگو و مذاکره شود تا او را از جنگیدن منصرف کند. سردار ایرانی برای نشان دادن حُسن  کند با پیراندوباره سعی می

-کند تا آرامش روانی را بر وجود او حاکم کند. طوس مصونیت جانی پیرانویسه یاد میی نیکو و شایسته از پیراننیت خود با القاب

کند.  بنیاد با همتای تورانی خود صحبت می کند و نه از موضع برتر، بلکه با گفتمانی صلحویسه، خانواده و سپاهیان او را تضمین می

خواند و با بیان این مهم که شاه ایران حامی وی است، سعی در تغییر گناه می گیری این نبرد بیویسه را در شکلطوس تلویحاً پیران

 موضع او دارد.    

مرد سرافراز  ای  طوس:  گفت   بدو 

توران ز  نامداری  هم   سپاه تو 

من پند  یکی  پذیرد  گر   دلت 

سپاه  پهلوان  نامور  با   تو 

یکی ماند  زنده  تا  کینه   کین 

چ و  پیوند  و  خویش  با  سوار تو   ندین 

باد به  را  خویشتن  مده  خیره   به 

هست  که  کس  آن  هر  کشتن   سزاوار 

هیچ گنهکار  مرد  کینه   کزین 

پند  داد  چنین  ایران  شاه   مرا 

   

نبرد   سوار  هم  منم،   سپهبد 

آوردگاه؟  به  کردی  رای   چرا 

من پیوند  پند  برین   بجویی 

شاه  نزدیک  به  بیابی   خرامان 

اندکی سپاه  خواهد   نیاسود 

نامدارهمه   همه  و   پهلوان 

یاد آیدت  من  پند  که   نباید 

دست کینه  بر  ببازند  تا   بمان 

بسیچ!  را  خرد  نیابد،   رهایی 

گزند  یابد  که  نباید  پیران   که 

 ( 118-119)همان:                              

یازده رزم  پیراندر  فرماندهی  با  تورانی  سپاهیان  که  هنگامی  درخ  کشور  دو  مرز  نزدیکی  میویسه  مستقر  زیبد  شوند، ر 

شود تا او را به صلح دعوت کند و به خسرو مأمور مذاکره با طرف مقابل می سپهساالر ایرانیان به نام گودرز کشوادگان از طرف کی

از کند نظر پیران را از جنگ و ستیز برگرداند و تا آنجا که امکان دارد، از آغهای گوناگون سعی میتسلیم وادارد. گودرز با روش

توجهی از اموالی را که تورانیان  دهد که شاه ایران مقدار قابلویسه وعده میدرگیری میان ایران و توران جلوگیری کند. او به پیران

ها در راستای ایجاد شوند. این وعدههای گذشته مجازات نمیبخشد و بابت چپاولاند، به آنها میدر نبرد با ایرانیان به دست آورده

 آرامش روانی برای تورانیان و جلوگیری از جنگ و خونریزی بازگو شده است.     مصونیت و
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توست نزدیک  گنج  از  هرچه   دگر 

بستدی مردمان  کز  بیداد   به 

آن  از  شهریارست  اندرخور   چه 

سپاه  بر  همه  دیگر   ببخشیم 

را تو  گزین  پور  آنکِ   دگر 

سپاه  سران  دو  هر   برادرت 

تو کار  از  ایمن  شوم  تا   بدان 

آنگه راه بهی  دو  بر  برگزین   ی 

شوی  خسرو  پیش  دودمان  و   خود 

را  تو  خسرو  که  پیمان  تو  با   کنم 

آگه تو  او  دل  مهر   تریز 

افراسیاب  مهر  از  دل   بشویی 
 

 ... توست  تاریک  جان  دشمن   همه 

 ... بدی  راه  به  آوریدی   فراز 

جهان شاه  نزدیک  به   فرستم 

گناه  کرده  مکافات   بجای 

را  تو  نکین  و  گاه   نگهبان 

هزم ... مه  ماه  به  گردن  برآرند   ان 

تو بار  وفا  درخت   برآرد 

شاه نزدیک  به  یابی  راه   یکی 

بغنوی  او  مهر  سایۀ  آن   بر 

سرا برآرد  تابان  خورشید   به 

بهتری  از  جز  ناید  چیز   کزو 

خواب به  را  او  تیره  شب   نبینی 

 ( 14-15: 4)همان، ج                           

 . میانۀ جنگ 2

ترین قواعدی که در نظریۀ جنگ عادالنه وضع شده، مربوط به میانۀ جنگ است. برخورد با اسیران جنگی،  یکی از اصلی

توان از نگاهی اخالقی به آن توجه داشت. هدف نظریۀ مجروحان و ... از جمله موضوعاتی است که میشدگان،  غیرنظامیان، کشته

برجسته عادالنه  وقایع چالشجنگ  اثنای  در  انسانی حتی  شأن  تا  است  نبرد  میانۀ  در  وجه  این  رعایت  سازی  برانگیز حفظ شود. 

نم پدیدۀ ویرانگر  این  بودن  از مذموم  اگرچه  در جنگ  آسیب یاخالقیات  برای کاهد، ولی  را  آن  از  ناشی  های روانی و جسمانی 

 دهد.طرفین درگیر کاهش می

کی میان  نبرد  انگیزهدر جریان  به  توجه  با  افراسیاب،  و  هژمونیخسرو  کاربست  برای  ایران  بالقوۀ شاه  و  های  های خشن 

ترین شکل ممکن  ه بر تورانیان، آنها را به سخت خسرو پس از غلبقهری در برابر نیروهای دشمن، این انتظار وجود داشت که کی 

هایی جدی مواجه شوند. های بسیاری صورت گیرد و نظامیان و غیرنظامیان به ویژه کودکان و زنان با آسیب مجازات نماید و غارت

کی این حال،  کینبا  از  عاری  و  نیکو  منشی  با  رفتار میخسرو  مغلوب  گروه  با  قواجویی  از  پیروی  با  و  انسانی، جایگاه  کند  نین 

کاهد. این موضوع از دو زاویۀ کلی قابل  بخشد و از شدت خسارات انسانی و غیرانسانی جنگ میاخالق را در این جنگ ارتقا می

 بررسی است: 

 های افراطی در رفتار با مردم مغلوب. عدم تعرض به غیرنظامیان و عدم استفاده از روش2-1

از تعرض به مردم و غیرنظامیان مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. در حین نبردی که  در نظریۀ جنگ عادالنه، جلوگیری  

درمی تورانی  و  ایرنی  سپاهیان  توصیف  میان  است.  نشده  دیده  مغلوبان  چپاول  و  غیرنظامیان  به  تعرض  از  گزارشی  هیچ  گیرد، 

از تهاجم، غارت، تجاوز و انهدام بوده است. شاه ایران    فردوسی بیانگر رفتار اخالقی سپاهیان ایران با مردم توران است که به دور

دهد که این امر درخور توجه است. او برخالف  برای برقراری ارتباط دوسویه با مردم این دیار، رفتاری عاری از خشونت بروز می
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مردم توران انتقال دهد که نگاهی همراه با کند تا این پیام را به  سیرۀ نظامی معمول رقیب و دشمن خود یعنی افراسیاب عمل می

کند روشی  خسرو با تمایزگذاری میان عامل جنایت علیه ایرانیان )افراسیاب( و مردم تحت ستم او، سعی میاحترام به آنان دارد. کی 

اه ایران پس از خسرو بیانگر درک درست او از واقعیات موجود است. طبق روایت فردوسی، شمتفاوت را برگزیند. این رفتار کی 

کند با افراد غیرنظامی از روی خصم و  فتح یکی از نواحی متعلق به تورانیان به فرامرز که نمایندۀ او در آن منطقه است، توصیه می

-کینه برخورد نکند و تنها در برابر شورشیان دست به شمشیر شود. حمایت از نیازمندان، رفتار جوانمردانه با مردم، پرهیز از جنگ 

ها نشان از کاوی این توصیهاندوزی، محورهای دیگری از اندرزهای اخالقی شاه ایران است. ژرفغیرضروری و عدم ثروت  های

خسرو قصد دارد امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردمی را که مدتی پیش در زمرۀ دشمنان ایران بودند، تأمین آن دارد که کی

 کند. 

توراست هندُوِستان  سربسر   کنون 

آن جنگ هر  نجویند  تو  با  که   کس 

باش  درویش  یار  جایگه  هر   به 

کیست  تو  دوستدار  تا  نیک   ببین 

مگوی  فردا  و  بیارای  بخشش   به 

بدار پادشایی  این  دادم  را   تو 

گنج  خریدار  جوانی  در   مشو 

   

قَ  توراستز  دستان  مرز  تا   نّوج 

تنگ و  تاریک  روز  مکن   بریشان 

باش  خویش  مردم  با  راد   همه 

اندُه و  کیستخردمند  تو   گسار 

روی  به  آرد  تنگی  مگر  فردا   که 

کارزار مکن  خیره  جای  هر   به 

بی رنج رنجبه  منمای  هیچ   کس 

 (23: 3)همان، ج                                

کند تا پس از وارد شدن به سرزمین توران از آزار رساندن به مردم عادی پرهیز کنند.  سپاهیان ایرانی توصیه میخسرو به  کی

پادشاهی می آیین کشورداری و  از  این رفتار را بخشی  از سربازان خود میاو  پیشهداند و  وران  خواهد که هرگز به کشاورزان و 

اجبار   از روی  را  فردی  نرسانند و هیچ  نظامی  آسیب  راهبردهای  این دستور،  در  نسازند.  با خود همراه  تورانیان  با  برای جنگین 

 هایی انسانی و اخالقی دارد.لشکریان ایرانی در تقابل با دشمن تورانی تعیین شده است که سویه 

بیدارشاه گفت  چنین   بدیشان 

پای کاویان به  اختر  با   ست 

راه  به  را  کسی  باید   نیازَرد 

پی مردم  گر   ورشهکشاورز 

سرد  باد  برو  تازد  که   نباید 

بی به  نمودن  رنجنباید   رنج 
 

سپاه  پیش  به  سپهبد  طوس   که 

میان  باید  بست  او  فرمان   به 

کاله چنین و  تخت  آیین   ست 

کمر  نبندد  لشکر  به  کو   کسی 

هم کسی  با  جز   نبردمکوشید 

سپنج  سرای  نماند  کس  بر   که 

 ( 28-29)همان:                                 

خسرو به دلیل رفتارهای افراطی طوس در نبرد با برادرش، فرود که در جبهۀ مقابل قرار داشت، او را از فرماندهی سپاه کی

خسرو به رعایت اصول انسانی در جنگ با دشمن کند. پاینبدی کی سخنی از وی استقبال میایران عزل کرده و با شماتت و درشت 

شود سپهساالر خود را به دلیل عدول از عدالت نظامی تغییر دهد و او را راهی زندان  اضر میای برجسته است که حتی حبه اندازه

 کند.
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بخواند را  یالن  و  طوس   فریبرز 

شهریار  نامۀ  زمان  آن   بخواند 

درفش گرامی  آن  طوس   بیاورد 

بگفت  و  برد  فریبرز  نزد   به 

جنگ  دشت  از  آمد  شاه  نزدیک   به 

شاه  پیش  در  ببوسید  را   زمین 

دشنام شهریار  به  لب   بگشاد 

بدنشان کای  گفت  بدو  پس   وزان 

پاک؟ جهاندار  از  همی   نترسی 

کارزار  در  که  را  کسی   بکشتی 

شارستان در  نیست  جایگه  را   تو 

بند بفرمود  و  براند  پیشش   ز 
 

  ... براند  فراوان  گذشته  کار   ز 

 ... یار  به  آمد  نو  درختی  را   جهان 

زرینه و  پیالن  و  کوس   کفش ابا 

س با  سزا  آمد  ... که  جفت   زاوار 

ایچ نکرد  بر  ره  درنگ به   گونه 

نگاه در  بدو  خسرو  ایچ   نکرد 

خوار  کرد  را  طوس  انجمن  آن   بر 

گردن ز  نامت  باد  کم   کشان که 

... باک؟  و  شرم  را  تو  نیاید  گردان   ز 

 ... کار  روز  خواستی  لشکری  تو   چو 

 ... بیمارستان  و  بند  و  باید   رَزه 

بکند شادی  بیخ  دلش  از  بند   به 

 ( 79-80)همان:                                 

 رفتاری با اسیران جنگی خوش -2-2

آگوستین جنگ را عاملی برای رسیدن به عدالت در نظریۀ جنگ عادالنه، رعایت حقوق اسیران اهمیت وافری دارد. سنت 

گذارند، ها در مواقعی میراثی نامطلوب از خود برجای می(. بر این پایه، اگرچه جنگMaclntyre, 1981: 155داند )مدنی می

ن« )چامسکی،  دوستانه در آساختن جنگ و وارد کردن ضوابط انسانای است برای انسانیاما باید پذیرفت که »جنگ عادالنه وسیله

مثابه بستری فرض می395:  1397 به  نظریه، جنگ  این  با وجود کاستی(. در  انسانی هم شود که  های متعدد، دربر دارندۀ شؤون 

 هست. توجه به حقوق اسیران و برخورد انسانی با آنان، یکی از نمودهای عینی فراگیری این نگاه است.  

سپاهیان بر  ایران  لشکریان  پیروزی  جریان  می  در  دیده  رفتار  این  میتوران،  که  اخالقشود  از  منبعث  را  آن  گرایی  توان 

-های بسیاری ریخته میگیرد و خونخسرو دانست. اگرچه میان دو طرف، جنگی سخت درمیایرانیان باستان به ویژه شخص کی

-خورند و تسلیم میشکست می  آید، ولی در نهایت، هنگامی که سربازان افراسیابشود و خسارات مالی هنگفتی به وجود می

نمی  مواجه  ایرانیان  سخت  انتقام  با  کی شوند،  میشوند.  غیرنظامی  مردم  به  تعرض  هرگونه  مانع  قطعیت  خسرو  از  پس  و  شود 

دهد تا کشتار سربازان تورانی متوقف شود و همۀ اسیران جنگی در امان  شکست تورانیان و گریختن افراسیاب، رستم فرمان می

 باشند. 

استچنی بس  کشتن  که  رستم  گفت   ن 

کنید بیرون  رزم  جامۀ   همه 

برگزینبی خامُشی  و   آزاری 

بود  که  چیزی  دشت  آن  اندر   بجُست 

شاه  نزدیک  فرستاد   سراسر 
 

 ... است  کس  هر  بهرۀ  زمان  زهر   که 

خوب ... همه  کنید  افزون  بر   کاری 

آفرین؟  از  به  نفرین  که  گوید   که 

نابسود  گوهر  از  و  زرین   ز 

ا و  کاله غالمان  و  تیغ  و   سپان 
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 (280: 3، ج1373)فردوسی،                   

کی که  میهنگامی  توران  سرزمین  وارد  پیروزیخسرو  میشود،  بیشتری  سرعت  دشمن  با  نبرد  در  ایرانیان  و های  گیرد 

دفاع  توجهی از سربازان تورانی بیگریزند. در نتیجه، شمار قابلشوند و یا از صحنۀ نبرد می بسیاری از سرداران تورانی یا کشته می

خسرو، ضمن اظهار پشیمانی و ندامت از گذشتۀ خود، به  کنند. آنها در نامۀ زینهارخواهی خود به کیمانند و خود را تسلیم میمی

ایران   میشاه  بخشش  درخواست  و  کرده  وفاداری  کی اعالم  مؤلفهکنند.  گرفتن  نظر  در  با  این  خسرو  بشردوستانه  و  انسانی  های 

بخشد. نگاه شاه ایران در این موقعیت، از روی عدالت و انصاف است و با وجود  پذیرد و همۀ تورانیان اسیر را می درخواست را می

 گذرد.  برد و از کشتن آنها درمیانسانی جنگ را از یاد نمیهای آشکار بودن دشمنی این اسیران، جنبه

شاه  نزدیک  به  آمد   فرستاده 

چاکریم  و  بنده  را  شاه  ما   که 

که خود  ما  که  شناسد   ایمسپهبد 

گناه  سیاوش  کار  به   نبُدمان 

پرغم دودمان  همه  توران   ستبه 

کینه آرزو  بر  آمدیمنه   خواه 

سر به  آمد  بد  را  ما  جنگ   ازین 

گر   جان  زینهار به  شاهمان   دهد 

آوریم اوی  پیش  سربسر   سران 

درد  به  ایشان  گفتار  بشنید   چو 
 

توران  ز  ُگردی   سپاهخردمند 

 ... نسپریم  او  فرمان  به  جز   زمین 

چه بهر  ز  بسته  تنگ   ایممیان 

 ... راه  ز  دل  را  شاه  آهرمن   ببرد 

ماتم را  خُرد  کودک  و   ستزن 

آمدیم  گاه  و  بوم  و  بر  بهر   ز 

بی شد،پسر  بی  پدر   پسرپدر 

بنده کمر  پیشش  ...ببندیم   وار 

آوریم  گفتگوی  با  و  کین  با   نه 

آزادمرد  شاه   ببخشودشان 

 ( 159-160: 4)همان، ج                       

 . پایان جنگ )برجسته بودن منافع انسانی و اصالح و تجهیز دوباره پس از صلح( 3

ای برخوردار است؛ زیرا سرنوشت مغلوب به طور  د، از اهمیت ویژهدهنپس از اتمام جنگ، اقداماتی که فاتحان انجام می

بهترین تصمیم اتخاذ  نتیجه،  آنها قرار دارد. در  پویایی کیفیت زندگی مردم شکست ها میکامل در اختیار  خورده  تواند در رشد و 

کند،  که آتش جنگ و ستیز فروکش می  اثرگذار باشد. این مقوله در نظریۀ جنگ عادالنه نیز، مورد نظر قرار گرفته است. هنگامی

توان به دوران پساجنگ تعبیر کرد که همراه با تحوالتی مثبت یا منفی در سرزمین تسخیرشده شود که از آن میگام بعدی آغاز می

است.   گناه  از  مردان  موقتی  نجات  باشد،  گرفته  صلح صورت  برای  جنگ  که  زمانی  صلح  »دستاورد  دارد  باور  آگوستین  است. 

(. این بدان معناست که  139-138:  1387ابراین، اگر برای انسان نجات مردمان با صلح به دست آید، شیرین است« )آگوستین،  بن

-صلح باید منجر و منتج به نجات طرفین شود. البته، آگوستین بار معنایی دینی و مذهبی به صلح داده است؛ زیرا از نگاه او، جنگ

کارگیری جنگ ]عادالنه[ نه تنها نباید دشمنی  بهشوند، موجب رهایی خواهند شد. بنابراین، »آغاز می  مایۀ دینیهایی که صرفاً با بن

: 1386)ضیایی بیگدلی،    نظمی شدیدتری را ایجاد نماید، بلکه برعکس باید سبب خیر، منفعت و برقراری مجدد عدالت شود«و بی

های تسخیرشده گیرد تا در دوران صلح، ثبات و آرامش در سرزمینصورت میهای دینی برای تحقق این هدف  (. اصوالً جنگ179

 فراگیر شود و جامعه به سوی تعالی الهی گام بردارد.  
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میان کی که  در جنگی  افراسیاب روی میاگرچه  و  نمیخسرو  برقرار  ابتدا صلحی  در  از قطعی شدن دهد،  اما پس  شود، 

خسرو پس از این رویداد مهم  دهند. بررسی رفتار کیشوند و به صلح تن میمیپیروزی سپاهیان ایرانی، فرماندهان تورانی تسلیم  

اهمیت ویژهنشان می او  راهبردهای سیاسی  در ساختار  انسانی  منافع  که  راهبرد سعی می دهد  این  نظرداشت  با  و  دارد  با  ای  کند 

اقتصادی و دینی سرزمین توران باشد. هدف  های سیاسی،  نگاهی انسانی و به دور از تعصبات معمول، در پی بازسازی زیرساخت 

خسرو پس  رو، کیاو این بوده است که وضعیت خطرآفرین و نامطلوب دوران افراسیاب را برهم زند و طرحی نو دراندازد. از این

رود و در  ها میدهد. از جمله اینکه به آتشکدهای انجام میاز شکست افراسیاب و تسلط بر توران، اقدامات و اصالحات شایسته

تواند خسرو تا حدودی میکند. این اقدام کیشود و از آنها به صورت مالی و معنوی پشتیبانی می پیمان می انجا با موبدان تورانی هم

 های ناشی از جنگ اثرگذار باشد. در پی بردن به ماهیت نبردهای ایران و توران و نقش دین در ساماندهی به برخی آسیب 

برداشتی دُمدار  پیشرو چو   ، 

هم برنی  چاجبیامد  به  تا   نشان 

شاه هفته  یک  بود  اندرون  سُغد   به 

کشید بخارا  شهر  به   وزآنجا 

بود هفته  یک  و  بیاسود  و   بخورد 

آتشکده به  خروشان   بیامد 

زر و  سیم  موبدان  بر   بگسترد 

نهاد رفتن  به  سر  جایگه   وزان 
 

نو   به  نو  همی  رسیدی  منزل   به 

عاج تخت  بر  از  تاج   بیاویخت 

نیک  همه را  شاه  شد   خواه سغد 

ناپدید همی  شد  هوا  لشکر   ز 

نابسود جامۀ  با  هفته   دوم 

 ... شده  روزهای  آن  از  بود   غمی 

گهر  چندی  پراگند  آتش   بر 

شاد همی شاه  دل  کام  با   رفت 

 (307: 4، ج1373)فردوسی،                   

اقدام کی  افراسیاب و گرسیوز، کمکاولین  از کشتن  است.    های مالیخسرو پس  از طبقۀ دینی و عوام بوده  و دستگیری 

خسرو پس از فتح توران را مبتنی بر دو مقولۀ محوری و بنیادی دادگری و دهش توصیف کرده فردوسی راهبردهای کشورداری کی

رد و اگرچه او و  دیده را دادهد که قصد حمایت از مردم آسیب ها این پیام را به مخاطبان خود انتقال می است. او با انجام این کنش

همه  صاحب  و  مالک  ستم سپاهیانش  تحت  مردم  آزار  به  تمایلی  اخالقی،  و  انسانی  قواعد  واسطۀ  به  اما  هستند،  توران  در  چیز 

 افراسیاب ندارند و تالش آنها برای تغییر دادن اوضاع به سود مردم است.  

کی  گنجور  زرسپچو  آمد   خسرو 

نیز  افگند  خلعت  موبدان  آن   بر 

ان شهر  بود به  درویش  که  هر   درون 

کرد پراگنده  گنجی  نیز  آن   بر 

کی تخت  به  پس  برنشستوزان   ای 
 

آذرگشسب  بر  گنجی   ببخشید 

چیز  هرگونه  و  دینار  و  داد    درم 

بود  خویش  کوشش  از  خوردش   وگر 

کرد  بنده  دهش  و  داد  به   جهانی 

ببست را  لب  و  بگشاد  بار   درِ 

 ( 324)همان:                                     

 گیری نتیجه
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ایران و توران در زمان کی نظامی  این تحقیق، رویارویی  به مبانی نظریۀ جنگدر  با عنایت  های عادالنه بررسی و  خسرو 

حمله به توران در چهار مورد خالصه  خسرو از  دهد که هدف، قصد و انگیزۀ اصلی کیکاویده شده است. نتایج تحقیق نشان می

. از بین بردن ساختار سیاسی تورانیان به عنوان رقیب و  3خواهی خون پدر  . کین2دار شدۀ ایرانیان  . احیاء غرور جریحه1شود:  می

سنتی   همان4تهدید  اهریمنی.  نیروهای  انسانی  نمود  عنوان  به  تورانیان  حکومت  برچیدن  انگیزه.  پیداست،  که  و    هایطور  دینی 

های جنگ عادالنه گیری این نبرد خونین مؤثر بوده است و اقدام شاه ایران با مصداقایدئولوژیک به همراه اهداف شخصی در شکل

 گرا سازگاری دارد. و واقع 

زدن ساختار سیاسی  درس و بهنگام عامل بحران در مرزهای ایران و برای حفظ منافع حاکمیتی، برهمخسرو با تشخیص کی

اش را  دهد و سرانجام، با جلب رضایت سران کشوری و لشکری خواستههای اصلی کشورداری خود قرار میتوران را در اولویت 

شود، اما او  شهر برای تقابل با تورانیان دیده میم شاه ایرانهای شخصی و جمعی که در تصمیسازد. با وجود همۀ انگیزهمحقق می

های ناشی از جنگ را تا حد ممکن کاهش دهد. راهبردهای سپاه ایران در میانۀ جنگ بر اساس مبانی نظریۀ  کند خسارتسعی می

غیرنظامیان و اسیران جنگی، غارت،  پذیر است. در شاهنامه هیچ گزارشی از رفتار غیرانسانی و نامربوط شاه با  جنگ عادالنه توجیه

دهد از تعدی به خسرو به سپاهیان ایران دستور میانهدام، تجاوز و ... ارائه نشده است. حتی به صراحت ذکر شده است که کی

پیشه از خون لشکریان تسلیمکشاورزان و  کثیری  او عدۀ  کنند. همچنین،  پرهیز  آنها را در سرشدۀ تورانی درمیوران  اسر گذرد و 

 کند تا به زندگی عادی خود مشغول شوند. زمین پراکنده می -توران

کی توران،  در  آرامش  و  برقراری صلح  و  اتمام جنگ  از  افراطی پس  و  تعصب  از  دور  به  گام،  خسرو  نخستین  در  گری، 

های مالی شایانی  توران، کمکدهد و در هنگام بازگشت به ایران با گذر از شهرهای مختلف  ساختار سیاسی این کشور را تغییر می

دارد و مبالغ قابل توجهی  های معنوی خود را از متولیان نهاد دین اعالم میدهد و حمایت بضاعت ارائه میرا به افراد نیازمند و کم

 کند.ها به موبدان پرداخت می را برای گذران امور آتشکده

-های عادالنه قرار می نظامی او با افراسیاب در زمرۀ جنگ   خسرو به توران و تقابلدر مجموع باید گفت که لشکرکشی کی

شود، اما کلیت این نبرد برای رسیدن به اهداف متعالی و جمعی به وقوع  گرا در آن دیده میهایی از جنگ واقع گیرد و اگرچه سویه

می را  این جنگ  روند حرکتی  نتیجه،  در  است.  )واقپیوسته  آغاز جنگ:  گرفت:  نظر  در  پایان  عتوان چنین  و  میانه  عادالنه(؛  گرا/ 

 های انسانی(. جنگ: )عادالنه و منطبق با آموزه

 خسرو با افراسیاب بر اساس مبانی نظریۀ جنگ عادالنه . بررسی تقابل نظامی کی1جدول 

 رفتارشناسی سپاه ایران در جنگ با توران   مبانی نظریۀ جنگ عادالنه 

جنگ  - . آغاز جنگ 1 قصد  و  برهم  هدف  و  افراسیاب  پادشاهی  سیاسی  )براندازی  ساختار  زدن 

 توران(.

.  3خواهی خون پدر  . کین2دار شدۀ ایرانیان  . احیاء غرور جریحه1)  انگیزۀ جنگ  -

سنتی   تهدید  و  رقیب  عنوان  به  تورانیان  سیاسی  ساختار  بردن  بین  برچیدن 4از   .

 ی(. حکومت تورانیان به عنوان نمود انسانی نیروهای اهریمن
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)تالش چندبارۀ   حل و اولویت داشتن صلحتوسل به جنگ به عنوان آخرین راه  -

ویسه و جلب رضایت او جهت تن دادن به سراداران سپاه ایران برای مذاکره با پیران

 ویسه(.آمیز تقابل نظامی با پیرانخسرو بر حل مسالمت صلح؛ تأکید کی 

)رفتار اخالقی و به دور از    ایگاه اخالق در جنگپیروی از قوانین انسانی و ج  - . میانۀ جنگ 2

تهاجم، غارت، تجاوز، انهدام و ... لشکریان ایران پس از ورود به توران؛ رفتار عاری  

کی سوی  از  شدن  بخشیده  و  جنگی  اسیران  با  خشونت  از از  حمایت  خسرو؛ 

 وران و ...(. غیرنظامیان تورانی همچون: کشاورزان و پیشه

تجهیز دوباره  - . پایان جنگ 3 انسانی و اصالح و  منافع  بودن  برای  )تالش کی  برجسته  خسرو 

اقتصادی توران؛ اعطای دهشبازسازی بحران به مردم ستمدیده و  های  فراوان  های 

 بضاعت توران(. بی

 

 گرا های تقابل ایران و توران بر اساس مبانی جنگ عادالنه و واقع. بررسی همسانی2جدول

 گراجنگ واقع جنگ عادالنه  ها مبانی و مؤلفه

 * * هدف و قصد جنگ

 * * انگیزۀ جنگ 

  * حل و اولویت داشتن صلح توسل به جنگ به عنوان آخرین راه

  * انسانی و جایگاه اخالق در جنگ پیروی از قوانین 

  * برجسته بودن منافع انسانی  و اصالح و تجهیز دوباره 
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