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  :چکیده

راد مـا از نظامیـات    از جمله درونمایه        ات است. مـهاي قابل اعتنا در آثار ادب فارسی مقوله نظامی
کیم فارسـی زبـان   شود. شاعران حشود که در آن به اَمر و رأي نظامی پرداخته میشامل آن اُموري می

اند به آفرینش اثري غیر حماسی پرداختهآنگاه که اند اثري حماسی بیافرینند یا حتی آنجا که خواسته
هاي حکیمانۀ خـود بـه مقـوالت جنـگ و     اند. یعنی در اندیشهاز بذل توجه به این مهم غفلت نورزیده

اند. نظامی گنجوي از سرآمدان ورزیدهصلح و آنچه به این اُمور راجع است با دقتی زاید الوصف اهتمام 
تـر از آن اسـت کـه بتـوان     عرصه ادبیات حکمی در ایران است. حجم آثار حکیم نظامی بسیار گسترده

در آثار او در کسوت یک مقاله بررسی  و نیز موضوع مقاله حاضر را اختصاصاً عموماًرا ات نظامیموضوع 
محدود کردن حوزة بررسی در آثـار ایـن حکـیم پـرآوازه     کرد. بنابر این براي بجا آوردن حق مطلب با 

. و بررسی این موضوع شدبسنده شرفنامه آن هم بخش اسکندرنامه تنها به یکی از آثار او یعنی کتاب 
نظـامی در شـرفنامه از مجموعـه    . گردیـد را درکل اندیشه حکیم فرزانه گنجه به فرصتی دیگر محول 

که داراي مجموعه اي از صفات ایجابی و نیز انی قلمداد می کند آرم فرماندهیاسکندرنامه، اسکندر را 
صـفاتی   در این مقاله به این دو گونه صفات متعارض پرداخته شده اسـت.  بري از صفاتی سلبی است.

تخلق بدانها اگر بـراي هـر شـهروند از مستحسـنات شـمرده شـود قطعـا بـراي نظامیـان و بـویژه           که 
  محسوب می شود.هاي نظامیگري ایستهو باز الزامات  فرماندهان نظامی
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  مقدمه
هـ.ق) از استادان مسلّم و از ارکان شعر فارسـی اسـت. او در گنجـه زاده     605 -536نظامی گنجوي ( 

هـزار بیـت    20ز دیـوانی کـه تعـداد آن را    شده و همۀ عمر خود را در آنجا گذرانده است. نظـامی بجـ  
دارد کـه   "پـنج گـنج    "اند و اکنون مقدار کمی از آن در دست است. پنج مثنوي مشهور به نام نوشته

لیلـی   -3خسرو و شیرین  -2مخزن االسرار  -1این مثنویها عبارتند از:  به خمسه نظامی مشهور است.
  . اسکندر نامه -5هفت پیکر  -4و مجنون 

سـالهاي آخـر زنـدگی     اسـت. مهم در ادبیـات فارسـی   آثار منظوم یکی از  نظامی گنجويرنامه اسکند
-این اثر که خود به دو قسمت شرفنامه و اقبالنامه تقسـیم مـی  سکندرنامه شد. نظامی صرف سرودن ا

بیت سروده شـده اسـت. و    10500شود. سرگذشت اسکندر و کارها و اقدامات اوست، که مجموعاً در 
  صورت گرفته است.   599این اثر به سال  نسبت بهدید نظر نظامی آخرین تج

مـورد مطالعـه   از منظر نظامی گنجـوي  آرمانی در اسکندرنامه فرمانده نظامی سیماي در این پژوهش، 
است که فردوسـی آن را ناگفتـه   یونانی قرار گرفته است. این اثر داستان زندگی اسکندر پسر فیلقوس 

نظـامی در شـرفنامه داسـتان زنـدگی      نظامی خواسته است آن را تکمیـل کنـد.  بنابر این  .گذاشته بود
اسکندر را از تولد تا فتح ممالک و بازگشت به روم تصویر کرده اسـت و در اقبالنامـه سـخن از علـم و     
حکمت و پیغامبري اسکندر و مجالس او با حکماي بزرگ و انجام زندگی وي و اَنجام روزگار حکمـایی  

بیاتی که در اسـکندرنامه  بنابر اَ نظامی )318-315ص  :1374اند. ( صفا، جالست داشتهاست که با او م
بینیم در نظم این داستان قصد پیروي از فردوسی را داشته و در حقیقت کـار خـود را دنبالـه کـار     می

ق دانسته است. اینکه این اقتفاي از فردوسی چه میزان مقرون به توفیـ فردوسی در داستان اسکندر می
  )218ص  همان:قرین توفیق نبوده است. ( صفا، این تالش بوده است یا نه در تلقّی برخی از محققان 

  دربارة اسکندر در زبان فارسی بجز اسکندر نامه نظامی سه روایت دیگر نیز وجود دارد.
 در آن بـه داراب نامـه طرسوسـی کـه     -3اسـکندر نامـه منثـور.     -2روایت فردوسی در شـاهنامه.   -1
اسکندر نامه هفت جلدي، منوچهر خـان حکـیم کـه در     -4است. نیز پرداخته شده جراهاي اسکندر ما

 هاي مختلف و اغلب هم ارتباط چنـدانی بـا اسـکندر نـدارد.    دوره قاجار تألیف شده و آمیخته از افسانه
سـی در  اي و قهرمـانی و حما بـا عناصـر افسـانه    ثار حتی آنهایی که نام تاریخ برخـود دارنـد  آهمه این 

حتـی تاریخهـاي کسـانی چـون      ،آمیخته است. این ویژگی مختص آثار شرقی درباره اسـکندر نیسـت  
  )151تاریخ درترازو،ص زرین کوب، پلوتارك از این مختصه خالی نبوده است.( 

شـاهنامه   قهرمانـان مانند ه "نامهاسکندر "قهرمان با تواند نمیبا این منابع البته خواننده فارسی زبان 
کنـیم در شادیشـان   ما با قهرمانان شاهنامه همدالنه زنـدگی مـی  دي عاطفی و قلبی برقرار سازد. پیون

خوانیم بـاکی از ایـن   شویم. اما هنگامی که اسکندرنامه را میشویم و در اندوهشان غمگین میشاد می
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اسـکندرنامه   مند نظامی باشیم وآید. ما حتی اگر عالقهنداریم که در سیر حوادث براي او چه پیش می
او را بارها از آغاز تا انجام بخوانیم هرگز نخواهیم نتواست با قهرمان این کتاب: اسکندر؛ بـه دوسـتی و   

   .برهانـد  "گجسـتگی "همدلی برسـیم حتـی سـحر کـالم نظـامی هـم نتوانسـته اسـت اسـکندر را از          
  ی: اوســت. بــه معنــ "گجســتگی "اســکندر در فرهنــگ و ادب ایــران خــاص صــفت ویــژه و سرشــت 

این لقب از زبان پهلوي براي ما به یادگار مانـده اسـت. گـو اینکـه نظـامی در       "نا مبارك و نامیمون" 
  اي تابناك و فرزانه از او ساخته است.اسکندرنامه چهره

ارتبـاط قلبـی    نداشتن ضرورتااست. براي کسب تجربه از یک جنگاور که ولی در موضوع مورد تحقیق 
خواهیم ببینیم اسکندر فاتح میدانهاي نبـرد  ما می باشد.مانع از پندآموزي اند تونمیبا قهرمان داستان 

و راز یـا بـه اعتبـاري رمـز      .کـرده اسـت   اسـتفاده دشمنانش  اي غلبه برهایی براز چه شگردها و شیوه
داستان اسکندر بعـد از   دوبارهنظامی درباره علت سرودن . پیروزي او در میدانهاي جنگ چه بوده است

  است.  بوده ها را درباره اسکندر ناگفته گذارده گوید. فردوسی بخشی از گفتنیی میفردوس
ــخنگو ــینهپ يسـ ــا یشـ ــوس يدانـ   طـ

  
ــه   ــت رو کـ ــروس  يآراسـ ــون عـ ــخن چـ   سـ

  
ــفته رانــد     در ــوهر س ــان گ ــه ک   آن نام
  

  ناگفتــــــه مانــــــد یهــــــايگفتن بســــــی  
  

ــر ــن اگـ ــه بشـ ــتان یديهـــر چـ   از باسـ
  

  داســـــتان  يدراز آمـــــد یگفتـــــ  بـــــه  
  

  نبـــود یرشه رغبـــت پـــذآنچـــ نگفــت 
  

  نبــــود یــــرشگز يگفــــت کــــز و همــــان  
  

  ) 39زنجانی، ص شرفنامه، نظامی، ( 
گشته تا یکی را که از نظر او وران جهان میآکه در میان نام  :گویددر آغاز اسکندرنامه می او همچنین

جویـاي علـت    نظامی اسکندر است. اگـر  منظربرترین است بیابد و داستان او را بسراید. آن برگزیده از 
  شمارد.نظامی سه دلیل و ویژگی را براي این انتخاب بر می ،این گزینش باشیم

ــاوران  ــی یــ ــاد بــ   در آن حیــــرت آبــ
  

ــام آوران    ــام نــــ ــر نــــ   زدم قرعــــــه بــــ
  

ــافتم    ــاطرش تـ ــز خـ ــه کـ ــر آیینـ   هـ
  

ــالِ   ــافتم  خیــــــ ــکندر درو یــــــ   ســــــ
  

ــهریار  ــوي آن شـ ــري سـ ــین سرسـ   مبـ
  

ــدار     ــم تاجـ ــود و هـ ــغ زن بـ ــم تیـ ــه هـ   کـ
  

ــ   وان دســــــتور اوگروهــــــی ز دیــــ
  

ــور او     ــتند منشـــ ــت نبشـــ ــه حکمـــ   بـــ
  

  گروهـــی ز پـــاکی و دیـــن پـــروري    
  

  پـــــذیرا شـــــدندش بـــــه پیغمبـــــري     
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ــا فشــاند   ــه دان ــه ک ــر ســه دان   مــن از ه
  

ــاند    ــواهم نشـــ ــد خـــ ــی برومنـــ   درختـــ
  

ــم  ــائی زنــــ ــتین درپادشــــ   نخســــ
  

ــم    ــائی زنـــــ ــار کشورگشـــــ   دم از کـــــ
  

  )41-40ص زنجانی، ( نظامی شرفنامه.  
فرزانـه  حکیمی و  جهاندار ،بوده است يجنگاورداند: که اسکندر ش را در این مینظامی علت این گزین

از ایـن ویژگیهـا آنچـه دربـارة اسـکندر اجمـاعی حاصـل اسـت          .يپیغمبـر  با مقبولیتدر  در نهایتو 
جهانگشایی اوست اما دربارة جهانداري او اتفاق نظر نیست. همـان انـدازه کـه اولـین صـفت برگزیـده       

گویـد:  بیهقـی دربـاره اسـکندر مـی    ابوالفضـل  نمایـد.  است. دومی دشوار یاب می صولسهل الونظامی 
اسکندر مردي بوده است با طول و عرض و بانگ برق و صاعقه، چنانکه در بهار و تابستان ابر باشد، که 

  )  113ص  2به پادشاهان زمین بگذشته است و بباریده و باز شده. ( تاریخ بیهقی، علی اکبر فیاض، چ
-اندیشـه احتوا بـر  لحاظ  به .سکندرنامه از آنجا که شرح حال جنگاوریهاي یکی از فاتحان تاریخ استا

ه مـورد   چشـم انـداز  از ایـن  ایـن اثـر   اسـت.   اعتناهم و قابل نظامی در بردارنده اطالعاتی مهاي  توجـ 
نهفته در ایـن   هاي نظامیبه عبارتی اندیشهپژوهشگرانِ حال و مقام نظامی گنجوي قرار نگرفته است. 

بسیار وسیعی دارد آنچه  ةگسترالبته هاي نظامی اندیشهاست.  مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته ،اثر
 هـاي اندیشـه نظـامی اسـت.    در این مقاله وجهه نظر نویسندگان قرار گرفته است. تنها یکـی از جلـوه  

کـه در تلقـی    .استنظامی فرمانده یک  تفرس سیمايتنها  ،پردازدبدان میپژوهش این  ی کهموضوع
در این تحقیق بنا نداریم چیزي بر واقعیت  تبلور پیدا کرده است. اسکندرت نظامی گنجوي در شخصی

باعـث توفیـق    بـه خصوصـیات و ویژگیهـایی کـه     خـواهیم میاین موضوع در اثر نظامی بیفزاییم بلکه 
در آن خصوصـیات بـه    تأملو ها آن ویژگیبازشناسی و با  بیندازیمنگاهی تحلیلی اسکندرگردیده است 
با این طرز تلقی و ثبات قدم بـه توفیقـاتی دسـت    اي نظامی فرماندهدر این عالم  این نتیجه برسیم که

و  صـحیح  عمـل  اندیشـه درسـت و  موارد مشـابه   سکندر درگاورانه اناظران زندگی جناگر  .یافته است
اگر چه سیماي یک بود. نکته آخر اینکه  ندخواهمند از کامیابیهایی بهره قطعاً ،ثبات قدم داشته باشند

 ولـی منطـقِ   نیز در بـر گیـرد  دیگري را هاي تواند مولفهفرمانده نظامی کامیاب در موقعیتی دیگر می
  .  نشان داده استتر برجستهمورد تحلیل در این تحقیق را براي اسکندر مهمتر و  موقعیت ویژگیهايِ

  پیشینه تحقیق:
بیات و معنی لغات و اصـطالحات ایـن   دبی درباره اسکندرنامه نظامی، به شرح اَعمده تحقیقات اَ بخش

) واژگان؛ گاه اختالف نظر شارحان در معـانی حقیقـی   الفبدین عبارت: . یافته استمنظومه اختصاص 
ها و یا حقیقی یا استعاري بودن واژگان، سبب اختالف معانی ابیـات شـده   ها، معانی استعاري واژهواژه

) عبارت؛ گاه اختالف نظر در معانی حقیقی یا کنایی عبارت و یا معانی مختلف کنایی موجب ب است.
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ستعداد تاویل پـذیري  ) کل بیت؛ گاهی نیز تعقید لفظی و معنوي، اج بیات شده است.اختالف معناي اَ
ختالف اي موارد، اابیات و نحوه خواندن بیت، سبب بروز معانی مختلف گردیده است. همچنین در پاره

در این سـه   در چگونگی تصحیح نیز، موجب تفاوت ابیات و به تبع آن تفاوت در معانی آنها شده است.
بـه لحـاظ   . طلـب درخـور ذکـري نیامـده اسـت     منوع مطالعه درباره آثار نظامی درباره موضوع تحقیق 

اره نظامی از که به معرفی مقاالت انتشار یافته درب -فرهنگ نظامی پژوهی  "کتابتحقیقات محتوایی 
جامع تـرین تحقیـق   و به اعتباري  مقاله است. 560در ایران اختصاص یافته و شامل  )1380 -1300(

براي جوینده حال و مقام البته  .معرفی نشده است موضوع مورد بحث ةراي دربامقالهرود. به شمار می
ـ  آثـار و   ( دربـاره زنـدگی،  ادنظامی بجز کتابهاي تاریخ ادبیات، کتاب پیر گنجه در جستجوي نا کجا آب

  عات قابل اعتنایی دارد.کوب) اطال، نوشته دکتر عبدالحسین زریننظامی اندیشه
  تحقیق: روش

اسـت کـه بـه     یتـم روشـ   ستفاده شده است. تحلیـل اها از روش تحلیل تم و تحلیل داده  تجزیه يبرا
هسـتند   یـق تبط بـا سـوال تحق  که مر یمستتر در اطالعات يها و گزارش الگوها و تم یلتحل یی،شناسا

 یفـی اطالعات ک یلتحل یاصل يها از روش یکیروش  ینو در چند سطح قابل اعمال است. ا پردازد یم
ـ  یکـرد هسـتند: بـا رو   ییها از دو روش قابل شناسا . الگو و تمباشد یم  یبـه بـاال (مبتنـ    یینپـا  یتجرب

  ).بر نظر محقق ی(مبتن یینباال به پا ينظر یکردها) و رو برداده
از درون مسـتندات باشـد.    یا یسخنران یدنشن ی،از مصاحبه شفاه یمطور مستق به تواند یتم م تحلیل

از طـرق   یـا باشد که محقق بار اول از مصاحبه، مشـاهده   یمستندات دسته اول تواند یمستندات م ینا
. انـد  شـده رش و نگـا  ینتـدو  یگـران باشند که قبالً توسط د یمستندات ینکها یا آورد یدست م مشابه به

 يآور که در سه مرحله جمـع  يظاهر يتم وجود دارد؛ با وجود تفاوتها یلتحل يبرا یمختلف يها روال
گوناگون وجود دارد، مـدل سـاده    يالگوها ییو بازنما یرو در آخر تفس یمو تنظ یسازمانده یف،و توص

  ).2009 (نیل و کمپ،   اند مجزا شده یرو تفس یلتحل یف،ولکات شامل سه مرحله توص
  شده است: یحدر ادامه تشر یقتحق یندمبنا فرا ینبر ا
 یبـر اسـاس مـتن اسـکندرنامه نظـام      یـق تحق یـن شـده در ا  يگردآور يهاها: داده داده یف) توصالف

مـتن سـند بـه     یـه، اول يمنظـور کدگـذار   گام و به ینا يکه در انتها باشدیبخش شرفنامه م يگنجو
  ار گرفته است.قر یلو مورد تحل یبررس یقصورت دق

منظـور   یـن نـد. بـه ا  ادهشـ  يبنـد  و مقولـه  یمتنظ ی،ها سازمانده مرحله داده ینها: در ا داده یل)تحلب
  شده است. يو کدگذار يبند شده و در انتها دسته نویسی یهها خوانده شده، حاش داده
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گـام  درو  شـد تخراج اسـ  ها تمگام اول در. دبرداشته شها  داده یرها: دو گام مهم در تفس داده یر) تفسج
 يبـه کـدها   یدنها و رسـ  داده یللحتم، پس از ت یز. مطابق با روش آنالشدبرقرارارتباط ها  تم یندوم ب
  د.  ش یمتنظاز آن و بعد  یینتع ها ینهزم یاها  تم یه،باز اول
  :هاي پژوهشیافته

-بر عهده مـی امی نظ ةفرمانددر پیروزي یک لشکر مهمترین نقش را و نیز امروزي در جنگهاي قدیم 
  اند. را شکل داده نظامی اسکندرهایی شخصیت ها و مولفهپس ابتدا باید ببینیم که چه ویژگی گیرد

  تعلیمات وي در کودکی است. آغازاسکندر نخستین ویژگی 
  ست که شخصیت آدمی در ایـن ا ايایام کودکی انسان دوره :تعلیمات نظامی اسکندر در خردسالی -1

و  شـود فـرا گرفتـه مـی   شـخص    کـه در ایــن مرحلـه از زنـدگی      مهارت هایید و گیر مـیشکل   دوره
در سـاختمان روحـی و     اي گیـرد بطـور ویـژه   می و گوش و ادراك فرا  کودك از راه چشم  که هائی تازه

بنـدد و تـا   در ژرفاي فکر و ذهن او نقش مـی   سنگ  نبشته بر  گذارد و ایـن آثار چونمعنوي او اثر می
غَرِه  قال  .نمایدمی  او را همراهی ن زندگی،پایا فی صـ تَعلَّمثَلُ الَّذي یرسول اللّه صلی اهللا علیه و آله : م

کَالنَّقشِ فی الحجرِ، ومثَلُ الَّذي یتَعلَّم فی کبرِه کَالَّذي یکتُب علَى الماء . پیامبر خدا صـلی اهللا علیـه و   
مى آموزد، همانند نقش کَندن بر سنگ است و حکایت کسى که در  آله : حکایت کسى که در کودکى

  ، ص، )نهج الفصاحه( آموزد، همانند کسى است که بر آب مى نویسد. بزرگ سالى مى
  .شمشیر زنی .ج/تیراندازيب/  .سوارکاريالف/ 

ــاي  ــب آورد پــــ ــواره در مرکــــ   ز گهــــ
 

  شـــد از چنبـــر مهـــد میـــدان گـــراي 
  ش بـــد هـــدف گـــه حریـــرذگهـــی کاغـــ 

 
ــ    ــه و چوب ــت از دای ــان خواس ــر هکم   تی

ــرد    ــیر کـ ــا شـ ــگ بـ ــی جنـ ــیر افگنـ   ز شـ
 

  سـته تـر، کـار شمشـیر کـرد     چو شـد ر  
  )116، 86(نظامی، ثروتیان، 

کودکی آغاز گشته است؛ زیرا، اسکندر براي تبـدیل شـدن بـه     ایامآموزش نظامی اسکندر از همان      
خیـر  انی ندارد، از طرف دیگر و مهمتر از نکته اَیک فرمانده نظامی فاتح با سنی بسیار اندك زمان چند

صول در هنگام کودکی از کودك فردي جنگجو و جنگـاور و دلیـر   این موضوع است که یادگیري این اُ
هاي سخت با این آموزشها خود را از سختی و خطر برهاند و این دقیقـا  تواند در لحظهسازد که میمی

محبـوبترین سـرگرمی نـزد خـدا اسـب دوانـی(        فرماینـد: است که مـی  گرامی(ص)پیامبر  سخنبرابر 
یا ایـن سـخن     )250، حدیث 42. نهج الفصاحه، ص 205، ص حیات.( نهج الارکاري) و تیراندازي استسو

فرزندان خود تیراندازي و شـنا  کند: در کودکی به میدر کودکی برخی مهارتها که سفارش به آموزش 
خیـزد  اسکندر به مجرد آنکه به قول نظامی از چنبر مهد برمـی  )195، 15وسائل الشیعه، ج بیاموزید.(
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قـدمی بـزرگ در راه    ،نهد تا با آموختن این امـر مهـم  کند و پاي در رکاب میشروع به سوارکاري می
مبدل شدن به یک شاه بزرگ و فرمانده نظامی برداشته باشد، پس از سوارکاري نوبت به تیـر انـدازي   

هاي آن روزگار یعنی کمانکشـی  آموزد تا دومین توانایی مهم در جنگز میرسد و اسکندر آن را نیمی
را آموخته باشد، کمانکشـی در جنگهـاي آن روزگـار از اهمیتـی خـاص برخـوردار بـوده اسـت؛ زیـرا          

هاي مشکل و صعب آن دوران بوده است، تا آن پایه کـه حتـی   کمانداري و کمان کشی یکی از مهارت
آمده است. بـه  بزرگتر از وي برمیهمپایه و یا ان تنها از خود او یا پهلوانان به زه کردن کمان یک پهلو

پـوش بـه   بدل به شکل پیرمردي گـوژ و زنـده  دیسه، ادیسیوس که در لباس معنوان مثال در داستان اُ
زه  نهد که یکـی از آنهـا بـه   قصر خویش رفته است براي خواستگاران ملکه ( همسر خود) شروطی می

هایی کوچک است و آن را براي پادشـاه شـدن   و دیگري هدفگیري صحیح  از میان حلقهکردن کمان 
  )  253، 1372(هومر، نفیسی،  داند.ضروري می

پردازد، شمشیر زنـی اسـت. شمشـیر، مهمتـرین     نظامی که اسکندر به فراگیري آن می مهارتسومین 
صول شمشـیر  دیم بوده است و اُهاي آن زمان، و فراگیرترین سالح در سپاه هاي قآلت حرب در جنگ

شده است، زیرا شمشیر به عنوان یک سـالح کشـنده و   صول جنگاوري فردي تلقی میزنی مهمترین اُ
همیشه در دسترس از زمانی که بشر توانست بر آهن غلبه کند و آن را به ابزار آالت جنگی بدل سازد 

فت تکنولوژیـک بشـر اسـتفاده از    در جنگها حضور داشته است و امروز هم بـا اینکـه بـه سـبب پیشـر     
ولی اهمیت سـالح سـرد بـه عنـوان     است  به حداقل رسیدهها دواتی از این دست در جنگشمشیر و اَ

ید در عرصه آآخرین وسیله دفاعی که بعد از کارافتادن سالحهاي گرم همچنان به کار یک رزمنده می
بازي و مهـارت هـاي آن بـه عنـوان     همچنان شمشیرعملیات نظامی کنار گذاشته نشده است. و البته 

به طور کلی از صفحه روزگار پاك نگردیده است. نیز آن  لشود و شمشیرزنی و اصوورزش آموخته می
اي شمشیر تا قرن نوزدهم جایگاه نسبتا ثابتی در جنگها داشته است اما پـس از آن بـا اختـراع تفنگهـ    

دهـد هرچنـد کـه بـه طـور کامـل از       ست میخود را به آرامی از د اهقابل اطمینان و قابل حمل جایگ
بـه هـر روي شمشـیر زنـی حتـی اگـر         . (انسایکلوپدیا، بریتانیکا، اسوارد)رودصحنه جنگها بیرون نمی

اي بهـره منـد   همیت ویـژه اَدر دوره کهن نبوده باشد از  مهمترین توانایی فردي یک جنگاور و پهلوان،
-کودکی راه خویش را براي پهلوانیهاي آینده هموار مـی اسکندر با آموختن این توانایی در  بوده است.

اند و در بسـیاري از اوقـات در جنگهـا    سازد. فرماندهان نظامی در عصر کهن مهمترین رکن سپاه بوده
-اي که خود در نبردهاي تن به تن کامال فعاالنه شرکت مـی اند به گونهحضوري فعاالنه و موثر داشته

است و همین شـرکت جسـتن در   هدایت استراتژیک را بر عهده نداشته اند و فرمانده صرفا نقشجسته
صول نبرد تـن بـه تـن را بـه بهتـرین نحـو       نموده است که فرمانده خود اُجبار میمیدان ناورد چنین ا

  آموزش ببیند.  
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   .شجاعت -2
  رد جـــاي کـــ ز پرگـــار موکـــب تهـــی   

 
ــاه گـــردون گـــراي      ــر گردنـــان شـ   سـ

  بـــه زنگـــی کشـــی نیـــزه را داد پـــیچ      
  

  چزنگـــی بســـی بـــر آراســـت بـــر جنـــگ 
 

  )146، 1368(نظامی ، ثروتیان ،
        

  

تنها در چینش سپاه و اتخـاذ اسـتراتژي    آمد؛ اسکندر به عنوان یک فرمانده نظامی، نهچنانکه گفته   
شود و معـادالت  سا در بسیاري از اوقات وارد جنگ میأصلی است؛ بلکه، خود رگیرنده اَنظامی تصمیم

دهد. شجاعت و جسارت فرمانـده از مهمتـرین   هم ریخته جنگ را به نفع خود و سپاهش تغییر می به
تواند جسارت و جنگاوري را به سپاهیان اي که شجاع نباشد، نمیهاي شخصیت اوست و فرماندهمولفه

ي آید که این مشکل به دست هـیچ فـرد  خود تزریق کند، گاه در میدان ناورد گره و مشکلی پدید می
گردد مگر فرمانده سپاه. به عنوان مثال در جنگ با زنگیان اسکندر آنجا کـه زراجـه رومیـان را    باز نمی

رود که شیرازه سپاه اسـکندر از هـم بپاشـد و رشـته     افکند بیم آن مییکی پس از دیگري به خاك می
شـود و بـا    مور از دست اسکندر خارج شود اما اسکندر با شجاعت و جسـارت خـود وارد میـدان مـی    اُ

کند. ورود فرمانده لشکر به میدان هیجا بسیار موثر است و این تاثیر چنـد جنبـه دارد.   زراجه نبرد می
کند که او نیـز ماننـد همـه اسـت و حضـور او در      اول از همه آنکه با این کار فرمانده به همه ثابت می

فرمانده و تمام سپاهیان و اگـر  رساند که این رسالتی است مشترك میان جنگ این پیام را به بقیه می
که فرمانده خـونی رنگـین   کرد چنین نباشد سپاهیان با تمام وجود نخواهند جنگید؛ چه فکر خواهند 

تر از آنان دارد و جان فشانی را براي کسی که خود حاضر به در خطر افکنـدن جـان خـویش نیسـت     
  دانند.صحیح نمی

و افراد با مشاهده هنرهاي جنگاوري او و طریقه نبرد از طرف دیگر این یک درس به سایرین است     
آموزند که بعدها به کمک آنها خواهد آمد. این موضوع از لحاظ روحیه بخشی بـه سـپاه   وي چیزها می

نیز حائز اهمیت است. اگر تمامی پهلوانان و بزرگان سپاه اسکندر به دست پهلوانان زنگی کشته شـوند  
و فـرار را بـر قـرار تـرجیح      مـی هراسـند  ماند و سـپاهیان  ان باقی نمیدیگر کسی براي مقابله با زنگی

خواهند داد. اسکندر خود زره می پوشد و به میدان نبرد قدم می گذارد و پس از اندکی رجز خـوانی و  
افکند و با این حرکـت  زراجه را بر خاك می ،بخشیدن قوت قلب به سپاهیاننیز و سپاه خویش تهییج 

-دهد. پس از زراجه نیز چند تن دیگر را به همین طریـق شکسـت مـی   افزایش میروحیه سپاهیان را 
دهد؛ حضور فرمانـده در خـطّ مقـدم در بسـیاري از     دهد و شرایط جنگ را به نفع خویشتن تغییر می

اوقات همین تاثیر را نیـز دارد و او بـا حضـور مـوثر و فعاالنـه در جنـگ شـرایط را بـه سـود خـود و           
آینـد و  کالمی اسکندر بـه کمـک وي مـی    –هاي نظامی هد. اینجاست که آموزهسپاهیانش تغییر مید

وي با همین توانشها که پیش از این یافته است هم در رجز خوانی و هم در نبرد تن به تن پیروز مـی  
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گردد. در واقع این آموزشها که در کودکی در جان اسکندر نفوذ کرده است، در جایی که تحـت فشـار   
گیـرد و  دهند. با این شکستها زنگیان را ترس و وحشت فرا مـی کارایی خود را نشان می گیرد،قرار می

گردد. در ادامه جنگ نیـز  آید و او موقتا شب را با پیروزي به خیمه باز میکسی به جنگ اسکندر نمی
کر بینـد کـه لشـ   شود این بار وقتی که میبیند و رأسا وارد عمل میباز اسکندر از لشکر خود ترس می

رود و با حضـور خـود در جنـگ زنگیـان را بـه      در مقابل زنگیان زبون شده است باز خود به جنگ می
  افکند.هراس انداخته و تنی چند از مردان کاري آنها را بر زمین می

  بــــرآورد زنگــــی ز رومــــی هــــالك   
   

ــاك     ــود و آن هولنـ ــازنین بـ ــن نـ ــه ایـ   کـ
  

ــنم    ــیري ک ــه ش ــه ک ــت: آن ب ــه دل گف   ب
  

  لیــــري کـــــنم دریــــن ترســــناکان د    
  

  بـــرون شـــد دگـــر بـــاره چـــون آفتـــاب
  

ــتاب     ــب شـ ــونریزي شـ ــه خـ ــه آرد بـ   کـ
  

ــت   ــپاه درشــ ــد را زان ســ ــی چنــ   تنــ
  

  به یـک زخـم یکـزخم چـون سـگ بکشـت        
  

  )143، 1386(نظامی، ثروتیان،    
گـردد تـا معـادالت    در جنگ با دارا نیز ورود شخص اسکندر به میانه هیجا، موثر است و سـبب مـی       

رسـانند  گردد؛ به دارا خبـر مـی  ند و حتی باعث تغییر تاکتیک جنگی دارا در مقابل وي جنگ تغییر ک
که اسکندر تعداد زیادي از پهلوانان را از مرکب به زیر کشیده است و دارا یا باید جنگ را رهـا کنـد و   

مقابـل   گیرد که سپاه از جاي بجنبد و دریا فرمان همگانی لشکر را صادر کند و دارا چنین تصمیم می
بیند فرمانی مشـابه بـراي جلـوگیري از پیشـروي     اسکندر بایستد و اسکندر نیز که اوضاع را چنان می

-درگیري همگـانی دو لشـکر مـی    مرحلهکند و این گونه است که جنگ عمال وارد سپاه دارا صادر می
ی قـوي پنجـه   بینـد بـا حریفـ   دهد و وقتی که مـی ژي خویشتن را تغییر میتگردد. در واقع دارا استرا

گیرد که با تمام قواي خویش به وي حمله کند، چه با ادامه پیـدا کـردن   درگیر شده است تصمیم می
شود؛ بلکه، بیم فرار لشـکر و از دسـت   هاي تن به تن، نه تنها اعتماد به نفس لشکر دارا کاسته مینبرد

ا به طور کامل تغییر دهد گیرد استراتژي خود ررود و اینجاست که وي تصمیم میرفتن جنگ نیز می
و از تمامی قواي خود براي حمله به اسکندر استفاده کند تا مگر از برتري عددي لشکر خـویش بهـره   
جوید و سپاه یونان را شکست دهد. اسکندر نیز در مقابل این تاکتیک جنگی سسـت رایـی بـه خـرج     

ا به مقابله بـا وي مـی فرسـتد و    دهد و تمام نیروهاي خود را براي جلوگیري از پیشروي سپاه دارنمی
کند تا این تدبیر دارا را با شکست مواجه کند. نکته حائز اهمیت این است که دارا بـه سـبب   تالش می

هـاي  دالوري و جنگاوري اسکندر مجبور به این تغییر استراتژي می شود و بار دیگـر اهمیـت توانـایی   
ه بر علم به مسائل استراتژیک و طرایف و ظرایـف  گردد اگر فرمانده عالوفردي فرمانده سپاه آشکار می
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تواند در چنین لحظاتی سرنوشت جنگ را به طور کامل تغییـر  جنگ به فنون جنگ نیز آشنا باشد می
دهد و یاران و سپاهیان خویش را در جنگ به نحوي یاري کند که سرنوشت جنگ را به کلـی عـوض   

  ید.کند و سپاه دشمن را مجبور به تغییر تاکتیک نما
ــر   ــب آورد زیــ ــز مرکــ ــیر کــ ــا شــ   بســ

 
ــیر    ــد شـ ــان تنـ ــد کـ ــه دارا نمودنـ   بـ

 
  گراینــــــد بــــــر جنــــــگ او بــــــارگی

 
ــارگی    ــه یکبـ ــد کـ ــکر بگویـ ــه لشـ   بـ

 
  کـــه لشـــکر بجنبـــد چـــو دریـــاي آب    

 
ــواب    ــت صـ ــد داراي دولـ ــان دیـ   چنـ

ــد...   ــکندر زننــ ــر ســ ــارگی بــ ــه یکبــ   بــ
  

ــد     ــر زنن ــک س ــه ی ــه ب ــه همگروه   هم
 

  )195، 1386(نظامی، ثروتیان،
  

  
  :پذیريمشورت -3
گـذارد و تـالش   اسکندر مانند هر فرمانده بزرگ دیگري رایزنی و مشورت با اهل خرد را مهمـل نمـی   

کند که با مشورت با وزیر داناي خویش، ارسطو، و دیگر یاران و مشـاوران خـویش راهـی مناسـب     می
افتـد  و هرگز از اعتبار نمی بیابد. مشورت در اندیشه نظامی موجود در اسکندرنامه جایگاهی رفیع دارد

مشورت در جنگهـاي اسـکندر   . یابدها نوع و راه مشورت تغییر میو در هر جنگ بنا به تفاوت موقعیت
  افتد: صوال در سه مرحله مختلف اتفاق میاُ

  جنگ. به  ودرویا عدم  وروددر باب  :نخست
ایر مسایل پیش از و س گیري در باب زمان مناسب شروع جنگچگونگی شروع جنگ و تصمیم :دوم

   نبرد.ورود به میدان 
هرآنچه که در میدان ناورد ناگزیر باید اجرا گردد و یعنی درباره اتخاذ تاکتیکهاي نظامی صحیح،  :سوم

نماید و وي پذیري اسکندر است که وي را در بزرگترین جنگ وي، جنگ با دارا، یاري میاین مشورت
  سازد.    را ظفرمند می

ابتدایی مشورت که در جنگهاي اسکندر در شرفنامه، علی الخصوص در دو جنگ اسکندر بـا  دو نوع    
گردد تا اسـکندر در هـر دو جنـگ پیـروز گـردد در      افتد، سبب میزنگیان و همچنین با دارا اتفاق می

 آیند، وي با وزیر دانشـمند خواهی به نزد اسکندر میجنگ با زنگیان، آن هنگام که مصریان براي تظلم
گیرد تا دفع آن ظالمان کند و ایـن مشـورت سـبب    نشیند و تصمیم میخویش، ارسطو، به رایزنی می

است قویـدل گـردد و عـزم خـویش را جـزم      گردد تا با آنکه از بسیاري سپاه زنگ به وحشت افتادهمی
  نماید:
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ــراس     ــی هـ ــود بـ ــا بـ ــه دانـ ــد کـ   نبایـ
 

  هراســـان شـــد از لشـــکر بـــی قیـــاس 
 

  مــــايبـــه پیـــروزي شـــاه شـــد رهن    
 

ــروز راي   ــد پیــــ ــر خردمنــــ   وزیــــ
 

  )127، 1386(نظامی، ثروتیان،
همچنین در جنگ اسکندر با دارا، اساس پیروزي اسکندر و شکست دارا بـر همـین مولفـه؛ یعنـی،           

بندد و دارا که در مقابل نصایح بزرگان و پیران سپاه خویش، تندي بـه خـرج   پذیري شکل میمشورت
خورد و اسکندر است که جام پیـروزي را  کند، شکست میشمرد و تهدید میا خوار میدهد و آنها رمی
-نوشد. پیش از شروع درگیري اسکندر و دارا هر دو به راي زدن با بزرگان و مشاوران خـویش مـی  می

شود که اسکندر سپاهی را آراسته نموده است مشاوره با بزرگان خـویش  نشینند. دارا وقتی متوجه می
با و امتناع شود ولی آنان از سخن گفتن اکند و راه پیروزي بر این فرمانده را از آنها جویا میز میرا آغا

-دانند که وي عصبی مزاج و سرکش است و سخن گفتن با او سودي ندارد، فرماندهکنند؛ زیرا، میمی
احتمـال شکسـت    با سعه صدر بشنود ولو اینکه مخالف نظر خود باشـد، دیگران ات یاي که نتواند نظر

گـردد. مشـاوران   دهد و چنین است که تفاوت بزرگ میان دارا و اسکندر روشن میخود را افزایش می
  گویند:ا وجود راهکارخواهی دارا از آنان، از ترس گرفتار شدن به خشم دارا سخنی نمیبدارا، 

ــت    ــه راي درسـ ــاردانی بـ ــر کـ   ز هـ
  

ــت   ــاره را بازجســــــ   دران داوري چــــــ
ــدخواه را     ــه ب ــت ک ــون درآرد شکس   چ

  
ــت...     ــد بازبســ ــون کنــ ــدچرخ را چــ   بــ

  نکــردش دران کـــار کـــس چـــاره اي   
  

ــیچ غمخـــواره اي      ــوردش غمـــی هـ   نخـ
ــوش      ــه گ ــارد ب ــس را نی ــخنهاي ک   س

  
ــوش     ــر خمــ ــد یکســ ــار بودنــ   دران کــ

  )176، 1386(نظامی، ثروتیان،      
ردد. فردي که مشاورانش گهاي فرمانده پیروز و مغلوب مشخص میاین جا یکی از مهم ترین تفاوت     

گذارد محکوم به شکسـت  دارد و به تفکر جمعی احترام نمیرا به سبب تفاوت عقیده با خود، خوار می
هاي خویش از مشورت یاران خویش بهره دانیم، حتی پیامبر اکرم (ص) نیز در جنگاست، چنانکه می

هایی نظیـر خنـدق بـه    در جنگ هاي بارز آن حضرت بود کهشدند و مشورت پذیري از ویژگیمند می
    )2006 ،محالتی(. یاري آن حضرت آمد

و این بدان معناست که پیامبر با وجود علم الهی و دسترسی به منبع وحی در آنجا که وحی دستور 
جست و از مشورت با دیگران کناره نمی کرد از مشورت دیگران بهره میخاصی به ایشان ارائه نمی
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مندي از خرد جمعی است و در سخن دارد که یکی از آنها بهره يبسیار مشورت کردن فواید گرفت.
  بینیم: موالنا نیز چنین می

  مشــــورت ادراك و هشــــیاري دهــــد
  

ــد      ــاري دهـ ــل را یـ ــر عقـ ــا مـ ــل هـ   عقـ
  

  گفــــت پیغمبــــر بکــــن اي رایــــزن 
  

ــوتمن     ــار مــــ ــورت کالمستشــــ   مشــــ
  )356، 1، ج1378کریم زمانی،  مولوي،مثنوي (      

  
بینیم که مشورت پذیري و احترام او به نظر پیران و جهـان دیـدگان لشـکر    سکندر را میاز دیگر سو ا 

دارد که در حمله به دارا پیشدستی ننماید و صبر را سـر لوحـه کـار خـویش     خویش وي را بر این می
قرار دهد. او در شرایطی که غرور جوانی و اعتماد بـه نفـس حاصـل از پیـروزي در جنـگ زنگیـان در       

جوید و با صبر و حوصله شرایط جنـگ  متمکّن شده است، بار دیگر از مشورت پیران بهره میوجود او 
نمایـد و  گرداند و همین جاست که تفاوت بـزرگ میـان اسـکندر و دارا رخ مـی    را به نفع خویش برمی

درسی بزرگ به تمامی فرماندهان نظامی در باب مشورت پذیري داده می شود، فرمانده نظـامی بایـد   
ات همگان را در باب کارها، چنان که گفته آمـد، جویـا شـود. ایـن نظـر خـواهی و       یباشد و نظر صبور

تـدبیر ده تنـه   « و باید دانست که : » بینیرایی مرد باشد و از تمامی عقل و پیشاز قوي« نظرپذیري 
  )124-123، 1389دارك، خواجه نظام الملک، (توسی،» چون زور ده مرده باشد.

هرچند پادشاه نیک دانـا و عاقـل و داهـی    « خوانیم: الحرب و الشجاعه نیز چنین می در کتاب آداب  
باشد او را از دستوري کافی و قوي راي چـاره نباشـد و بـی مشـورت وزیـر و خردمنـدان و عالمـان و        

سته دوستداران و ناصحان دولت هیچ کار نکند و دانش خویش در هیچوقت بسنده نکند تا از مالمت ر
  ).  164،  346خر مدبر،ف»(باشد.

ماند تا دارا کند و منتظر میاسکندر در این جنگ حتی به پیشنهاد مشاورانش ابتدا جنگ را آغاز نمی
  اولین حرکت را انجام دهد:

ــگ آورد   ــو جن ــا ت ــر او ب ــو بنشــین گ   ت
  

ــگ آورد    ــار تنــ ــو کــ ــر او تیــــغ تــ   بــ
  )159، 1386(نظامی، ثروتیان،       

-، در جنگ اسکندر با سپاه زنگیان اتفـاق مـی  رسدمیخالل جنگ به نظر بهترین نمونه مشورت در     
ـ  اي، طوطیانوش نام، به سپاه زنگ میافتد، اسکندر پیش از شروع جنگ، فرستاده ه فرستد تا مگـر تنب

اك، خـون  شود و ایـن امیـر سـفّ   گردد؛ اما، طوطیانوش به دستور امیر زنگیان کشته میدر آنان حاصل
-د و ایـن بـیم شـکل   نـ به هراس بیفت شود تا سپاه روم شدیداًنوشد و همین سبب میجام میوي را به

-دهـد و اسـکندر آن را مـی   گیرد که مبادا از میدان بگریزند. اینجا، ارسطو پیشنهادي به اسکندر مـی 
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گري موفق به برگرداندن ورق جنگ به نفـع خـویش   برد و با همین خدعهاي به کار میپذیرد و خدعه
دعه که در ظاهر مقابله به مثل در مقابل عمل وحشیانه زنگیـان اسـت، آن اسـت کـه     این خُگردد، می

خورد و این امر با نصیحت طالیـی ارسـطو   اسکندر وانمود کند که مغز سر زنگیان دستگیر شده را می
  بندد:میدهی اوست که شکل به وي و راهکار

   ســـتبــه گرگــی زگرگـــان تــوانیم ر  
  

ــار    ــر جهــل جــز جهــل ن   د شکســت...کــه ب
ــر    ــواره اي زو بتــ ــت آدمیخــ ــه هســ   کــ
 

ــر    ــد خبـ ــواره یابـ ــی خـ ــو آن آدمـ   چـ
  

  کـــه آهـــن بـــه آهـــن تـــوان کـــرد نـــرم
 

ــرم      ــین گ ــذارد آن ک ــرس بگ ــدین ت   ب
  

  )135، 1386(نظامی، ثروتیان،
 

  

صول فرماندهی است و در سیاستنامه نیز فصل هجدهم کتـاب بـه   اصوال مشورت یکی از مهمترین اُ  
انـدر مشـاورت کـردن    « ختصاص داده شده است و عنوان این فصل از این کتـاب بـزرگ   همین مهم ا

می باشد که آوردن بخشی از آن در اینجا خالی از لطـف بـه نظـر    » پادشاه در کارها با دانایان و پیران
پس چنان واجب کند که چون پادشاه کاري خواهد کرد و یـا او را مهمـی پـیش آیـد بـا      « رسد: نمی
واخواهان و اولیاء دولت خویش مشاورت کند تا هر کسـی را در آن معنـی هرچـه فـراز آیـد      و ه نپیرا

بگویند و آنچه راي پادشاه دیده باشد با گفتار هـر یکـی مقابلـه کننـد و هریکـی چـون گفتـار و راي        
یکدیگر بشنوند و بر اندازند راي صواب از آن میـان پدیـدار آیـد و راي و تـدبیر صـواب آن باشـد کـه        

اي همگنان بر آن متّفق شود که چنین می باید کرد. و مشورت ناکردن در کارها از ضعیف رایـی  عقله
نتـوان کـرد،     دیـده  باشد و چنین کس را خود کامـه خواننـد و چنانکـه هـیچ کـاري بـی مـردان کار       

  )124-123، 1389خواجه نظام الملک، دارك، (توسی،» همچنین هیچ شغلی بی مشورت نیکو نیاید.
  .رگذاريتاثی -4

گذارد. آنجـا  اسکندر با اعمالی که تا اینجا از وي ذکر کردیم، تاثیري شگرف روي سپاهیان خود می   
اندیشـد، بـه   اي مـی یابند، آنجا که خدعـه شود مردان از شجاعت او تهور میسا به میدان وارد میأکه ر

سـازد. در  زي رهنمـون مـی  دهد و با دالوري و رشادت آنها را به سمت پیـرو سپاهیان خود روحیه می
ثیر روي أفرماندهی نظامی عبارت است از فن تـ « این گونه آمده است که: » رفتار و مدیریت « کتاب 

مردان و رهنمون ساختن آنها به سمت هدفی مشخص، با روشی که اطاعت و اعتماد و وفاداري آنها را 
  ) 86 -85، 1375(رضوان، » تضمین کند.

است و به همین دلیل است که هنگامی که ساالر زنگیان پاه خود رسیدهوي به شناخت صحیحی از س
کند و با این کـار از شکسـت حتمـی نجـات     نوشد، به نصیحت ارسطو عمل میخون طوطیانوش را می

شناسد و از وضعیت روحی آنها و چگونگی تغییـر آن بـاخبر اسـت. سـان     یابد. وي سپاه زنگ را میمی
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بـه مخـاطره نخـواهی    جنـگ   صـد حتـی در   ،شناسیبه خوبی برا  شمنو د رااگر خود  «گوید:تزو می
   )68: 87سان تزو:(.» اُفتاد

  :از جنگ ممانعتبراي آمیز لحروشهاي صاستفاده از  -5
  .پیکفرستادن  -1
  .نامه نگاري -2
کنـد و  اسکندر دو جنگ از جنگهاي خویش؛ یعنی، جنگ با دارا و جنگ با زنگیان، را خود آغاز نمـی   

هـی در سـپاه دشـمن پدیـد آرد و از طرفـی بـه       کنـد تـا تنب  با نامه نگاري یا فرستادن پیک تالش می
به نزد ساالر  -آمدچنان که گفته -هاي خویش هم برسد. وي در جنگ با زنگیان ابتدا پیکی راخواسته

کندر را بـه  پیـک اسـ   فرستد تا وي را متنبه سازد و از جنگ بازدارد، ولی آنان طوطیـانوش، زنگیان می
خواهـد  کند و از وي مینگاري هاي متعددي با دارا میرسانند. درجنگ با دارا نیز اسکندر نامهقتل می

  از جنگ بازگرد و خراج را از یونانیان، منقطع سازد:
ــی   ــی ده ــن م ــاع م ــن اقط ــک م   ز مل

  
  بــــرات ســــهیل از یمــــن مــــی دهــــی؟  

  )1386،189(نظامی،ثروتیان،      
د و اینجا دیگر اسکندر، جنگ را تنهـا گزینـه موجـود مـی بینـد. اسـکندر حتـی دو        پذیراما دارا نمی   
سرزمین هند و چین را به همینگونه و بدون جنگ و خون ریزي و با تهدید و ارعاب و تنها با اسـتفاده  

اي بـه کیـد هنـدو،    گرداند. به عنوان مثـال در نامـه  مطیع می ،از مولفه وحشت افکنی در دل دشمنان
  نویسد که:هندوان، چنین میپادشاه 

ــاج   ــه ت ــد ن ــو مان ــا ت ــه ســر ب ــه ن   وگرن
 

ــراج      ــاب از خ ــر مت ــدت س ــر بای ــو س   چ
  )304، 1386(نظامی، ثروتیان، 

   
  

  یابد.آمیز و بدون جنگ و خونریزي به خواسته خویش دست میو با همین نامه تهدید
  :نبرخورد انسانی با دشم -6
  :مغلوب رفتار با -1
  .در بند راناسیرفتار با  -2

هـاي  اسکندر برخوردي به نسبت کریمانه با برخی مغلوبین جنگ دارد و این یکی از بزرگترین ویژگی
اخالقی فرمانده نظامی است. یک فرمانده باید به موازین اخالقی پایبند باشد و با این پایبندي درسـی  

گ با دارا هنگامی که بـر وي  ن نظامی نیز بدهد. اسکندر در جنابزرگ به سپاه خویش و سایر فرمانده
خواهد تا خواسته هاي خویش را بگوید و البتـه  ذارد و از وي میگگردد، سر وي را بر زانو میغالب می

  کند:می ها عملاسکندر به این خواسته
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ــو چیســت؟  ــدبیر داري؟ مــراد ت   چــه ت
  

ــت     ــت ز کیسـ ــه داري و بیمـ ــد از کـ   امیـ
ــنم      ــان ک ــه فرم ــه داري ک ــو هرچ   بگ

  
  گـــري بـــا تـــو پیمـــان کـــنم بـــه چـــاره  

  
  )206، 1386(نظامی،ثروتیان،    

-ند و حتـی از آنـان حکمـت مـی    ینشـ پس از جنگ هم بدون توسل به خونریزي، با پیران ایرانی می    
اي از رفتار متمدنانـه را  کند و نمونهبه زنی اختیار می -بنابر سفارش دارا -آموزد، روشنک دختر دارا را

-اند از دم تیغ مـی که طغیان و ستم کرده را نگ با زنگیان اسکندر اسیران زنگیکشد. در جبه رخ می
نهد اند، داغ بردگی میهاي زنگیان نقش نداشتهگريسیران حبشی را که مستقیما در ستمگذراند اما اَ

  گذرد:و از خون آنان در می
ــود کشـــــتن در آن کشـــــمکش     نفرمـــ

 
  شه آن وحشـیان را کـه بـود از حـبش     

  ر خــــود داد زنهارشــــان  بــــه شمشــــی   
 

  ببخشــــود بــــر ســــختی کارشــــان 
 

  حـــبش زیـــن ســـبب داغ بـــر آتشـــند    
 

  بفرمــــود تــــا داغشــــان برکشــــند 
 

  )149، 1386(نظامی، ثروتیان،
   

  

این تصمیم دوگانه اسکندر نشان دهنده آن است که وي نسبت به کسانی که مسبب اصـلی جنـگ      
انـد  نگرد اما با کسانی که به جنگ گمارده شدهم نمیهستند رحم و مروت ندارد و به آنها به دیده رح

هـاي  کشد در واقع یکـی از مولفـه  کند و آنان را نمیاند بهتر رفتار میو خود مسبب اصلی جنگ نبوده
گردد، شود و مولفه دیگري رعایت میرعایت عدالت در هنگام رفتار با اسراي جنگی در اینجا نقض می

ه مفهومی جدید است که در اندیشه پیشینیان جـایی نـدارد و همـین    رعایت حقوق اسراي جنگی البت
نهد در بافت تفکري دنیا و عصر کهـن  بخشاید و داغ بندگی بر آنها میعمل اسکندر که حبشیان را می

جنگ با روسیان نیز اسکندر بـا همـین خوشـرفتاري بـا یـک       بسیار ممدوح و پسندیده بوده است. در
شود تا وي یکی از پهلوانـان اسـیر را   سپاه روس اسیر شده است؛ سبب میموجود عجیب الخلقه که از 

  به نزد اسکندر بیاورد.
  تنبیه خائنان: -7

اسکندر، در جنگ با دارا به واسطه خیانت دو تن از سرهنگان دارا، و کشته شدن دارا به دسـت آنـان،   
دهـد تـا بـه بـدترین     که، دستور مـی کند؛ بلبخشد و با آنان مدارا نمیشود اما خائنان را نمیپیروز می

شیوه خائنان را تنبیه کنند و به زجر بکشند تا بر همگان آشکار گردد نتیجه خیانت این گونـه اسـت.   
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او  مطامع دنیويکند و به خاطر گنج و طبعا وقتی سرهنگی به پادشاه و ولی نعمت خویش خیانت می
توانـد بـه ایـن مخـدوم جدیـد هـم       را هر لحظه میفروشد، نباید به وي اعتماد نمود زیرا به بیگانه می

خیانت کند و او را به فرد دیگري بفروشد، کسی که به هموطن و فرمانده خـویش کـه سـالها بـه وي     
اي به جـز  کند، اعتماد را شایسته نیست. اعتماد به خائن نتیجهخدمت نموده است، اینگونه خیانت می

-است. و پس از پیروزي هم اسکندر فرمان به قتلشـان مـی   پشیمانی ندارد و اسکندر به این نکته آگاه
دهـد کـه   کند و هم پیغامی آشکارا و واضح به سپاه خود میدهد و با این کار هم خائن را مجازات می

زند؛ هم به خواسـته خـویش مـی    این جزاي خیانتکاران است و این گونه عمال به یک تیر دو نشان می
یکی از اصول مهم فرمانـدهی آن اسـت کـه     .دهد تا غدر نیندیشندیرسد و هم سپاه خویش را انذار م

فرمانده همانگونه که با سربازان خویش مهربان است آنها را تحت فرمان نیـز نگـاه دارد و ایـن اصـلی     
    )38، 1359سان تزو: .(است که نابغه جنگی همچون سان تزو نیز بر آن تاکید داشته است

  دو خــــونریز را پــــیش تخــــت آورنــــد
 

ــد     ــت آورنـ ــغ و لخـ ــا تیـ ــود تـ   بفرمـ
ــه    ــردن در انداختــ ــه گــ ــل بــ   حمایــ

 
ــه  ــردن برافراختـــ   دو ســـــرهنگ گـــ

  رســــن حلقشــــان را حمایــــل کننــــد 
 

ــد    ــل کنن ــان گ ــرهنگی از خونش ــه س   ب
     1386(نظامی، ثروتیان، 

  و البته که سزاي خائنان جز این نیست و نظامی چه نیکو می گوید که:
ـ        شبــران بنــده کــاو شــد خداونــد کُـ

 
ــ ن  ـ ــد هـ ــز خداونــ ــود هرگــ   شبخشــ

 
  )213، 1386(نظامی، ثروتیان،

 
  

  :فرمانده نیکو از نگاه پیران ایرانی در اسکندرنامه -8
نماید و به ایـن دشـمنان مغلـوب    پیش از این گفتیم که اسکندر، از نظریات پیران ایرانی استفاده می  

  ویژگیهاي فرمانده نیکو چیست:گذارد. حال باید دید که نظر پیران ایرانی درباره احترام می
  برتري شجاعت از زور بازو:  :اول

تر است و این شجاعت است که سرنوشت جنگ را در نظر ایرانیان شجاعت از زور باالتر و مهم
کند نترسی و سازد و نه زور و قدرت و مهترین فالی که پیروزي در جنگ را تضمین میمشخص می

  داشتن است.شجاع بودن و ترس خصم را در دل ن
ــه: از زورِ ــن ز کـ ــیش تـ ــرد بـ ــره مـ   هـ

 
ــیش    ــان پــ ــگ آزمایــ ــنیدم ز جنــ   شــ

 
  ســــرافکندگی نیســــت در سرکشــــی

 
ــی    ــکر کشــ ــار لشــ ــت هنجــ   دلیریســ

  )215، 1386(نظامی، ثروتیان، 
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این  یصل تعیین کننده و مهم که در نظر پیران ایراندومین اَ :دوم: صبوري و توکل بر خداوند
باید با  داشته باشیتمام به لشکر  و اعتماد تام وصرفا در بند لشکر آرایی باشی است که به جاي آنکه 

  خدا به بهروزي برسی. درخواست فتح از صبوري و
  ز لشــــکر نبایــــد مــــدد خواســــتن   

 
ــتن   ــکر برآراســـ ــام لشـــ ــه هنگـــ   بـــ

 
ــه جــاي  ــد ب ــدین هــردو مان   کــه لشــکر ب

 
ــتح از خــداي صــبوري ز خــود خــواه و     ف

 
  ) 215، 1386(نظامی،ثروتیان،

  
  

پرهیز از ستیزه جویی بیش از  با دشمندر صورت پیروزي بر  :سوم: نبستن راه گریز بر دشمن
  دشمن فراري را نباید سد کرد. راه گریز بر ،حد

ــتیز  ــی مشـــو در سـ   چـــو پیـــروز باشـ
  

ــز      ــم راه گریـ ــر خصـ ــته بـ ــن بسـ   مکـ
  

  ) 215، 1386(نظامی،ثروتیان،    
در هنگام نا امیدي باید به جان کوشید و این تنها راهی  امیدي: چهارم: جنگیدن در هنگام نا   

   است که پشیمانی و سرزنش دیگران را به همراه ندارد.
  کــه مردانـــه را کـــس نمالیـــد گـــوش 

 
  میــدي بــه جــان بــازکوش   گــه نــا اُ  

  )215، 1386(نظامی،ثروتیان، 
  

  

  :فرماندهان رقیب خسارت باراشتباهات  -9
  :خوار شمردن دشمن -9-1

هر فرمانده، ضـعیف و خـوار شـمردن دشـمن در جنـگ       غیر قابل جبراناز بزرگترین اشتباهات یکی 
حتی بهترین و بزرگتـرین و مجهـز تـرین لشـکرها در      ،شوداست؛ چه، نخوت و غرور همواره سبب می

جنگها و ناوردهاي حیاتی شکستهایی اساسی را متحمل شوند. در سراسر ادبیات فارسـی مـا مثالهـاي    
بینیم که در آنها به خـوار نشـمردن دشـمن تاکیـد شـده اسـت: بـه عنـوان مثـال در          را می گوناگونی

و دشمن خود را هم خوار مدار و با دشمن ضعیف چنان دشمنی « چنین آمده است که: » قابوسنامه«
  )  144، 1345(عنصرالمعالی،یوسفی، »کن که با دشمن قوي کنی و مگوي که او خرد است.

  همین موضوع در خالل حکایت چهارم از باب اول آمده است:در گلستان سعدي نیز 
ـ      رددانی که چه گفت زال بـا رسـتم گُ

  
  دشـــمن نتـــوان حقیـــر و بیچـــاره شـــمرد      

  
  ) 62، 1368(سعدي،یوسفی،    
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خوریم چنان که در داستان فریدون، ضحاك به در شاهنامه فردوسی هم باز به همین موضوع بر می
  گوید:سپاهیان خود می

  شــمن اگرچــه بـود خــوار و خــرد کـه د 
  

  نبایــــدت او را بـــــه پـــــی بـــــر ســـــپرد     
  نـــدارم همـــی دشـــمن خـــرد خـــوار           

  
  بترســــــم همـــــــی از بـــــــد روزگـــــــار   

  
  ) 60،  1،ج1385(فردوسی،    

توان در جنگ مرتکب آن شد، خوار شمردن دشمن و کم دیـدن  یکی از بزرگترین اشتباهاتی که می     
شود تا استراتژیست جنگ در محاسبات خود دچـار سسـتی و اشـتباه    یقدرت اوست؛ زیرا این سبب م

دچـار اشـتباه نشـود و     گردد و اصوال برنده جنگ کسی است که در مورد قدرت خویش و دشمن خود
هاي سپاه خود و دشمن را به خوبی بشناسد، این ظرفیتها عموما فیزیکی هسـتند، بـه عنـوان    ظرفیت

دوات جنگی، اما گاه ظرفیتهاي  دیگري که حتی مهمتر ص یا ابزار و اَمثال تعداد نفرات، پهلوانان شاخ
ـ از ظرفیت هاي یاد شده هستند، مغفول می ه، بـاور و اعتقـاد و دلیـل و    مانند و آن عواملی نظیر روحی

اي مضـاعف دارنـد امـا    سربازانی کـه اعتقـاد و روحیـه    برهان درونی سربازان براي جنگ است. معموالً
در اختیار دارند بسیار کارآمدترند از سربازانی که تا دندان مسلح هستند امـا دلیلـی   تجهیزات کمتري 

هـاي فرمانـدهان آنهـا بـا آنهـا      بینند و اعتقادي به فرمانده خویش ندارند و آرمـان براي جنگیدن نمی
  گذارند.انگیزگی پاي به میدان نبرد مییکسان نیست و در نتیجه با بی

  گوید:رمانده روسیان در مورد سپاه اسکندر چنین میمثال در جنگ با روسیان ف
  همــــه ســــربه ســــر کاروانهــــاي گــــنج

 
  چنـــین لشـــکر خـــوب نادیـــده رنـــج 

ــیان    چنـــــــین نازنینـــــــان و ناموســـــ
 

  کجـــا پــــاي دارنـــد بــــا روســــیان   
  )364، 1386(نظامی،ثروتیان، 

 
  

  شود:اشتباه مشابهی می مرتکبکه این مصداق بارز خوار شمردن دشمن است. دارا نیز 
ــن باشــمش هــم مصــاف   ــه م ــه باشــد ک   ک

 
ــاف     ــوه ق ــود ک ــود ب ــر خ ــه گ ــکندر ن   س

 
  کــــم از قطــــره دان پــــیش دریــــاي آب

  
  چنــان پنجــه اي را بــه جنــگ عقــاب     

     )167،  1386(نظامی، ثروتیان، 
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  :صفات ایجابی فرمانده نظامی آرمانی در اسکندرنامه 1جدول شماره 

  صفات ایجابی در اسکندرنامه  ))امه نظامیشواهد از اسکندرنامه ( شرفن  ردیف
  آموزش دیده  در آموختش آنچه نتوان شمرد 1
  ماهر در رزم انفرادي  سوارکاري -3تیراندازي -2شمشیر زنی -1 2
  اهل عبرت  به عبرت در آن کشتگان بنگریست 3
  اَهل تقدیر و سرنوشت  نشاید کشیدن سر از سرنوشت  4
  دوري از بیدادگري  پیچد رعیت ز بیداد سربد اندیش تو هست بیدادگر/ ب 5
  عزم و اراده  هم او همتی زیرك اندیش داشت 6
  زیرك  هم اندیشه زیرکان بیش داشت 7
  مهربان و با عطوفت  دل مرزبان هم بدو مهربان 8
  عادل  والیت زعدلش پرآوازه گشت 9
10 
 

  کنم یريترسناکان دل یندر/ به دل گفت: آن به که شیري کنم
  ت هنجار لشکر کشی/ سر افکندگی نیست در سرکشیدلیریس

  شجاع و دلیر

  مندعزّت  جنگ با دارا به علت اینکه پرداخت خراج را تحقیر می دانست. 11

12 
نخستین لشگر کشی اسکندر براي رفع ستم زنگیان از مصریان و به درخواست 

  خود آنان صورت گرفت
  یاور ستمدیدگان

  اهل مشورت   دبه فرمان کارآگهان کار کر 13
  پایبند عهد و پیمان  همان عهد دیرینه برجاي داشت 14
  دوست انگیز( داراي جاذبه)  که بود از پدر دوست انگیزتر 15
  تنبیه خائنان  نبخشود هرگز خداوند هش/ برآن بنده کاو شد خداوند کش 16
  دشمن ستیز  به دشمن کشی تیغ او تیزتر 17

18 
  کر نباید مددخواستنبه هنگام لشکر برآراستن/ زلش

  که لشکر بدین هر دو ماند به جاي/ صبوري زخود خواه و فتح از خداي
  دعاتوسل و اهل 

  صبور و بردبار
  قوي و قدرتمند  چنان شد که با زور بازوي او/ نچربید کس در ترازوي او 19
  جوان گرایی  به انبوه می با جوانان گرفت 20

21 
  که آید در اندیشه آدمینه آن کرد با مردم از مردمی/ 

  به بازارگان رها کرد باج/ نجست از مقیمان شهري خراج
  ز دیوان دهقان قلم برگرفت/ به بیمایگان هم درم درگرفت

  مردم داري

  نبودنجنگ  گرآغاز  روش اسکندر در تمام جنگها 23

24 
  استفاده از شیوه هاي صلح آمیز   ارسال پیک  -1
  ارسال نامه -2

  برخورد انسانی با مغلوبان  به دارا بعد از شکست او: چه تدبیر داري مراد تو چیست؟ در خطاب 25
  نکشتن اَسیران  از حبش/ نفرمود کشتن در آن کشمکششه آن وحشیان را که بود  26

28 
  شه دادگر داور دین پناه/ چودانست کاورد زنگی سپاه

  هراسان شد از لشکر بی قیاس/نباید که دانا بود بی هراس
  ی پروا نبودن در ورود به جنگب
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  صفات سلبی فرمانده نظامی آرمانی در اسکندرنامه: 2شماره  جدول 

تاریخ بلعمی،  ،نظامی )شرفنامهاسکندرنامه(  از شواهد  ردیف
  )نامه تنسر به گشنسب

فرمانده نظامی صفات سلبی 
  آرمانی

1  
2  
3  

  بیداد سربد اندیش تو هست بیدادگر/ بپیچد رعیت ز 
  جهان را بدین مژده نوروز بود/ که بیداد دارا جهانسوز بود

  مدند از ستمکارگیآاز او بوم و کشور به یکبارگی/ ستوه 

  گريبیداد
  مردمنارضایتی 
  ستمگري

4  
5  
6  
7  

  همه سپاه از وي( دارا) آزرده بودند از بدیها که کرده بود
  )تاریخ بلعمی(. اري که داشتاز کبر و جب و

  یتی سپاهنارضا
  بدکاري

  کبر 
تجباری  

8  
9  

10  
11  
12  
13  

  بود و ممارست نایافته بر گناه و مغرورحکم آنکه جوان به 
شد و عداوت او   قلباو عفو جایز نداشت تا در همه جهان نقد قلوب خالیق با 

  ضمیر متمکن گشت و اعتماد از قول و فعل او برخاست ( نامه تنسر)در 

  گذشتبی
  مغرور 
  تندخو

   ر قابل اعتمادغی
  شتابزده 
  نابردبار

  دارا در خطاب به لشکر اسکندر:   14
  (سکندر) که باشد که من باشمش هم مصاف

  از روي غرور دشمن دهنخوار شمار

  
  نتیجه گیري:

       از قبیل:  در اسکندرنامه و در واقع از منظر نظامی گنجوي داراي ویژگیهاییموفق یک فرمانده نظامی  
نیازهـاي  متناسب با  و داراي مهارت در رزم فردي ( شمشیر زنی، تیراندازي، سوارکاري) آموزش دیده

اهل مشـورت و  یاور ستم دیدگان، ، دلیريداراي فضیلت شجاعت و دنیاي کهن، یک نظامی موفق در 

  بدون آزار   به آزردن کس نیاورد راي 30
  بخشنده  گشاده دو دستش چو روشن درخش 31
  شادي افزا /  غم زدا  فشاند کند و گل میهمه خار می 32
  نگجحیله در  ،خدعه  اسکندر مردي محتال و گربز بود. ( بیهقی) 35
  آرمانگرا  جستجوي مدینه فاضله 36
  قدردان  ر گنج بگشاد برگنج خواه/ توانگر شد از گنج و گوهر سپاهد 37

39 
در نظر اسکندر رسیدن به حیات جاوید اگر هم رضایت او را تأمین کند متضمن 

  .اش نیستت جامعهدتأمین سعا
  دیگران بر خود( ترجیح) ایثار 

40 
ستور داد آنها اسکندر  وعده مالی که به قاتالن دارا داده بود بعد از اداي وعده د

  به دار بیاویزند 
  وفاي به عهد
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 بدور از استبداد رأي در سیاستهاي تدافعی، صبور و بردبار، آگاه از تواناییهاي خود و دشمن، واقـف بـه  
 کارگشـا باشـد.  صـلح آمیـز   هـاي  پرهیز کننده از جنگ تا زمانی که شـیوه نقاط ضعف خود و دشمن، 

از بـودن  خوار نشـمردن دشـمن خـرد. بـدور     داراي برخورد انسانی با مغلوبان جنگ و اسیران دشمن. 
تواننـد سرنوشـت   مـی با کاربست درسـت،   هااین مولفهیک از  هر .است ....ر و خشم شتاب زدگی، غرو

به این دلیل است که نظامی در اثر سترگ خویش تا آنجا  .تی را تغییر دهندسپاهی، جنگی و حتی ملّ
که توانسته است، در مسایل مختلف به دقت نظر افکنـده و تـالش نمـوده اسـت تـا تصـویري از یـک        

و  تـا خواننـدگان را اندیشـه    .عمل نمونه است به دسـت دهـد  اندیشه و فرمانده نظامی آرمانی، که در 
اسـکندرنامه بـا    ،فزاید. اینکه وي تا چه حد به تاریخ تعهد داشته اسـت و اینکـه آیـا اسـکندر    اَ تجربت

یکی از اسکندر حقیقی یکسان است یا نه، مساله این نوشتار نبوده است و این نوشتار کوشیده است تا 
و را آن نظــامی گنجــوي و اصــل فرمانــدهی اســت را کــه جنگــاوري  مهــمخصوصــیات و ویژگیهــاي 

  قرار دهد.مورد تحلیل  ،براي اسکندر قائل شده استویژگیهاي آن را 
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