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 چکيده 

المللی، قواعد مربوط از جمله مصادیق بارز حقوق بشردوستانه در مخاصمات بين
در مقایسه با سایر مقررات مربوط،  به چگونگی رفتار با اسيران جنگی است که

م المللی، کنوانسيون سوهای بيننامهتری نيز دارد. از ميان پيمانقدرت اجرایی بيش
ترین سند در حمایت از حقوق اسرای ترین و جامعمهم 1949ژنو، مصوب سال 

مار شنيز به  شاهنامهبرانگيز در جنگی است. بحث اسارت از جمله موضوعات تأمل
ا ههای گوناگون و گاه متفاوتی، آنها و با نمونهآید که فردوسی در خالل جنگمی

و  ی آدابجا که این اثر به دليل گستردگی، دربردارندهو از آناست را بازگو کرده
قوانين جنگ و مظاهر تمدنی اقوام ایرانی و انيرانی از روزگار کهن در این حوزه 

ترین منابعی است که بازتابی از عناصر آیينی و سياسی ترین و مهمبوده، یکی از غنی
سازد. میلف تاریخی، نمایان ی حقوق اسيران در ادوار مختها را دربارهحکومت

يل و تحل شاهنامههدف این پژوهش، بررسی ابعاد گوناگون حقوق اسيران جنگی در 
 نشده نشاهای انجامآن بر مبنای مواد و بندهای کنوانسيون سوم ژنو است. بررسی

، در مقایسه با شاهان انيرانی، به حقوق و کرامت شاهنامهدهد که شاهان ایرانیِ می
اند؛ از اشتهتر با آنان داند و برخوردی بشردوستانهبند بودهتر پایی اسيران بيشانسان

ویژه در ميان شاهان ساسانی، ی تاریخی، بهسویی، توجه به حقوق اسيران در دوره
تر است و در این ميان، زنهاردهی به اسيران، ی دیگر، محسوسدر سنجش با دو دوره

 گيرد.ها را دربرمیترین نمونهبيش

 .ي فردوسیشاهنامهحقوق اسیران جنگی، کنوانسیون سوم ژنو،  های کليدی:واژه
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 . مقدمه1
؛ در فارسی taəVarدر زبان اوستایی،  ؛*Vartakaصورت  ي اسیر در فارسی باستان بهواژه

 bastagدر زبان پهلوي، به صورت ( و 484و  440: 1393دوست، )حسن wardagمیانه، 
است. ( آمده31: 1388وشی، )فره wardag griftanاست. اسیرگرفتن نیز به صورتکار رفتهبه

زه چه امروسازد که آنمطالعه و بررسی آداب جنگ در ایران باستان، این حقیقت را نمایان می
الملل وجود دارد و در آن، بر حقوق اسیران جنگی تأکید شده، در ادواري در نظام حقوق بین

ه شود که گرچجا مشخص میاست. اهمیت این مطلب از آنوزگار باستان نیز وجود داشتهاز ر
در آن زمان، نامی از قواعد و حقوق بشردوستانه به گستردگی امروز وجود نداشت، اما به 

هاي سیاسی و نظامی آن دوران نیز محتواي این نگرش و اهمیت حقوق جنگ در اندیشه
یافته بود که در آن، سومریان، جنگ، یک نهاد سازماندر میان »است؛ از جمله شدهتوجه می

مصونیت سفرا و قرارداد صلح وجود داشت. حمورابی  قواعدي مانندِ اعالن جنگ، حکمیت،
است؛ همچنین در این دوران، ها در قوانین خود بعضی از این اصول را آوردهپادشاه بابلی

 :Pictet، نقل از 7: 1374)محقق، « است.داول بودهرسم آزادسازي اسیر در برابر فدیه هم مت

هاي بارز و قابل توجه در تاریخ حقوق بشردوستانه در یکی از مثال»ها، ( افزون بر این6
توان در رفتار کورش هخامنشی با کلدانیان یافت. خورده را میي رفتار با دشمن شکستزمینه

تخت کلدانیان را تصرف کرد. بنابر متون قبل از میالد، کورش شهر بابل، پای 539در سال 
ا جا رآمده از شهر بابل، ارتش کورش بدون جنگ وارد شهر شد و امنیت ساکنان آندستبه

( همچنین در منابع مختلفی به بحث از حقوق 8همان: « )تضمین و صلح را در آن برقرار کرد.
است؛ ازجمله، فصل ه شدهاند، پرداختها به اسارت درآمدهي جنگبردگانی که در بحبوحه

( اختصاص داده Hushtoik به بردگی و غالمی )هوشتواي ماتیکان هزارداتستانچهارم از 
 توسط رعایاي شاهنشاهی»که شده و در بند نخست آن منظور از بندگان کسانی دانسته شده 

جنگ با این توصیف، از آنجا که ( 65: 1387)شهزادي، « در جنگ به اسارت درآمده باشند.
اي اجتماعی و انکارنشدنی، از دوران نخست حیات بشري دنبال آن اسارت، به مثابه پدیدهو به

ها ي وضع مقررات در جنگوجود داشته و همچنان نیز ادامه دارد، ایجاد تدابیري در زمینه
اهمیت این موضوع سبب شد تا به حقوق اسیران در اسناد رسید؛ بنابراین نظر میضروري به 

اوت  12، مصّوب کنوانسیون سوم ژنوي این اسناد، المللی توجه شود؛ از جملهلف بینمخت
 اش، مبنايدلیل اهمیت ویژهاست که به  در خصوص روش رفتار با اسیران جنگیم، 1949

 است. این جستار قرار گرفته
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شیوه صیفیاین پژوهش به  شده در  -ي تو سیر تحلیلی و با نگاهی حقوقی به افراد ا
یابی به نگرش و فرهنگ ، درصمممدد دسمممتشممماهنامهالمللیِ مخاصممممات داخلی و بین

شته سی دربارهگذ شاهان ایرانی و انیرانی و دیدگاه فردو سیران ي  ي روش برخورد با ا
ش وههاي اسمماسممی این پژشممده، پرسممشبا توجه به نکات بیان جنگی اسممت؛ بنابراین

تر . فردوسی به چه مباحثی از حقوق اسیران جنگی بیش1ي این موارد است: دربردارنده
ه تر در چ، بیششاهنامهي اسراي جنگیِ . اصول بشردوستانه درباره2توجه داشته است؟ 

سوي چه دولت شدهمواردي و از  ست؟ هایی رعایت  شترِک ترین گزاره. مهم3ا هاي م
 ي فردوسی در این خصوص کدامند؟شاهنامهوم ژنو و شده در کنوانسیون سمطرح

 ي ادبیات کهناسارت و توجه به حقوق اسیران جنگی از جمله مباحثی است که در حوزه
طور مستقل بدان توجهی نشده و تنها در قالب مباحث جنگی، اشاراتی ، بهشاهنامهویژه و به

هاي ان به موضوعات و پژوهشتواست؛ بنابراین در این زمینه تنها میجزیی بدان شده
بردها راه»(؛ 1389، )قاسمی، قواعد حقوق جنگ در شاهنامهزمینه اشاره کرد: شده در اینانجام

 )ناتل« ي فردوسیشاهنامهسپاه و جنگ در »(؛ 1390)احمدي، « شاهنامهو فنون جنگ در 
( و 1388هابیل، ) ،نامهزندان، زندانی و شکنجه در شاهنامه و گرشاسب(؛ 1313خانلري، 

 (. 1313)بهارمست،  فرماندهی خداوند جنگ: سپهبد فردوسی
 

 فردوسی شاهنامه. مفهوم و مصداق اسير جنگی در 2
ان وفور بیهاي حماسی آن، در هر سه دوره بهبه دلیل ویژگی شاهنامهبحث از اسیران جنگیِ 

یم کرد. تقس« غیرنظامی»و « نظامی»توان آن را به دو دسته از اسیران طور کلی میشود که بهمی
حجم وسیعی از پیامدهاي حاصل ویژه زنان و کودکان، حضور اقشار غیرنظامی بهدر این میان، 

به دلیل گستردگی موضوع  دهد؛ البته هرچندرا تشکیل می شاهنامهاز مخاصمات موجود در 
که در گذشته وجود داشته یا در اسناد اسیران، چناناثر، شاعر به ذکر جزییات حقوقی 

، خود گویاي شاهنامههاي متعدد در است، اما نمونهاي نکردهالمللی امروزي آمده، اشارهبین
 اهمیت اصول اولیه و اساسی حقوق اسیران جنگی در این اثر است.

بلکه این مفاهیم شود؛ ها نمیهاي حقوق اسارت، تنها شامل انسانمؤلفه شاهنامهدر 
گاه منظور از دیوان را فردوسی گهي بررسی است؛ چراکه نیز شایسته« دیوان»ي درباره
تو مر »شود: یادآور می« اکوان دیو»که در داستان داند؛ همچنانهاي پست و پلید میانسان

 ازمقصود »( البته برخی نیز معتقدند که 296: 3، ج1386)فردوسی، « دیو را مردم بدشناس
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هر ( به 16: 1369)فرزانه، « است.است که به مردم بومی اطالق شده "دیو تاریخی"دیو، 
تر مطالعه کنیم، صفات انسانی هاي حماسی بیشو دیگر منظومه شاهنامههر قدر در » روي،

نر و رسیم که تمدن، هیابیم و حتی در بعضی مواقع، به این نتیجه میتر میدیوان را بیش
که خط را به طهمورث آموختند و به فرمان جمشید، تر است؛ چناناز آدمیان بیش دانش ایشان

بنابراین اگر در این پژوهش حقوق اسیران (؛ 85: 1379)برزگر خالقی، « ها ساختندخانه
 . استهاي شاعر درخصوص آنان بودهي دیوان نیز بررسی شده، بنا بر همین اشارهدرباره

ي شهرهاست؛ اما گاهی تر موارد، خارج از محدودهر بیشد شاهنامهاتفاق اسارت در 
مردي نکردن اصول جواني مکانی و زمانی مشخص شده و با رعایتبیرون از محدوده هم

در بند کشیدن کاووس با دعوت و بر سفره نشاندن او و »طور که پذیرد. همانانجام می
زیرا در گذشته مهمان را تر رنگ خیانت جنگی دارد تا ترفند جنگی؛ همراهان، بیش

مردي و انسانیت حرمتی بوده و عدم رعایت این حرمت و احترام، دور از خوي جوان
تر توجه به حقوق اسیران جنگی هم بیش( 34: 1389)قاسمی، « است.آمدهحساب میبه

ي شود. در دورهویژه شاهانی چون انوشیروان دیده میي شاهان ساسانی بهاز ناحیه
زمینه، سرآمد ي اساطیري، طهمورث از میان شاهان در این خسرو و در دورهکیپهلوانی، 

 است. هستند که این امر در ادامه بررسی شده
 

 شاهنامههای کنوانسيون سوم ژنو با اسيران جنگی . تطبيق گزاره3
 . کرامت انسانی اسير1. 3

شود هاي ژنو مالحظه میالمللی حقوق بشري و کنوانسیونبا نگاهی اجمالی به اسناد بین
 يویژه توجه به مسالهشوند، بهکه حقوق افرادي که در مخاصمات گوناگون اسیر می

تار و در این زمینه بر نوع رف آنان، در اسناد بسیار زیادي به رسمیت شناخته شده« کرامت»
با اسیران »کنوانسیون مذکور آمده:  13ي مادهاست؛ از جمله در با آنان، تأکید بسیاري شده

اسیران »نیز بر این امر که  14ي و در ماده« جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود
، اذعان «حق هستندي احوال، به حرمت شخص و شرافت خویش ذيجنگی در همه

که اناست؛ همچناست. به نوع رفتار با اسیران و حقوق آنان در گذشته نیز توجه شدهشده
ي این بود که چگونه باید با دشمن مغلوب و درباره ارتیشتارستاناب آخرین بحث از کت

، نخستین اسیران جنگی شاهنامهدیوان در ( 159: 1385اسیران رفتار کرد. )کریستین سن، 
 - هستند که طهمورث با وجود دشمنی آنان، رفتاري توأم با دادورزي و درخور یک شاه

طهمورث که دو بهره از ایشان را در نبرد، به افسون بسته و باقی را با  ها دارد.موبد با آن
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که در ازاي آزادیشان، هنر جدید گرز گران نابود کرده بود، با درخواست آنان مبنی بر این
 که از چگونگی ورا به شاه بیاموزند، مواجه گشت. طهمورث نیز براي آن« فن نبشتن»

اگرچه این رفتار،  ي آنان را برآورد و آزادشان کرد.چیستی این هنر آگاه شود، خواسته
 شده گویاي این حقیقتاما ابیات مطرح ناشی از زیرکی و ترفندي براي آموختن است،

است که طهمورث در کنار حق کرامت، حقوقی چون حق حیات، رعایت حال اسیران 
 است:مجروح، آزادي و منع شکنجه را نیز درخصوص اسیران قایل شده

 بدان تا نمهمانمی کنند آشکمار     ور دادشممان زینهمممار               منممامکی 

 بجمستند نماچمار پیموند اوي  چو آزادشان شد سر از بند اوي      

 ( 37: 1، ج1386)فردوسی،                                                                               
ي این نکته است که دهندهي برخورد طهمورث با اسیران، نشانشیوهاز سوي دیگر، 

توان بهترین سود را برد و از موقعیت به نفع خویش حتی در حالت ضعف دشمن نیز می
ترین دشمنان استفاده کرد. شاید این موضوع که در بهره جست و از بدترین و خبیث

ی رین شیوه سود جست، تنها توجیهتترین دشمنان به مطلوبچنین مواردي باید از پست
اي است؛ وگرنه این خود نکتهباشد که در این بخش از داستان، در نظر سازندگان آن بوده

مبهم است که چرا سرمنشا تحولی بزرگ یعنی آموزش خط، باید موجودات پلیدي چون 
شدن سلم، پس از پیروزي ایرانیان و کشته (19: 1383و ربانی،  دیوان باشند. )آقاحسینی

منوچهر عالوه بر زنهاردادن به سپاهیان سلم، کرامت انسانی را نیز در مورد آنان رعایت 
 گیرد:کند و جایگاه اجتماعی مناسبی را براي هریک در نظر میمی

 بر اندازه بر جایگه ساختشان    سپهبمد منوچهمممر بنواختشمان
 (153: 1، ج1386)فردوسی،                                                                           

است که اهداف « دادن به اسیران دشمنقدرت»واقع، سیاستِ عملکرد منوچهر به
هاي شغلی و کاري به که تفویض موقعیتمختلفی را در درون خود دارد؛ نخست این

ه کار بیاید و بشود استعدادهایشان در مدت اسارت به که سبب میاسیران، عالوه بر آن
آید تا از این طریق شمار میلحاظ فکري مشغول شوند، نوعی کنترل نامحسوس هم به 

انی در بند تنها با اسیران تورخسرو نیز نهکیبه وفادارانی براي دولت میزبان تبدیل گردند. 
خویش، رفتاري شایسته دارد، بلکه عالوه بر امنیت جانی، امتیازات اجتماعی نیز براي 

 شود:آنان قایل می
 زودي همه کمار برساختشانهمی داد زنهار و بنواختشمممان          به       

 ( 264: 4)همان، ج                                                                             
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 منش ي این واقعیت است که رفتار ودهندهنشان شاهنامهابیات  در یک نگاه کلی،
تر از شاهان و شاهان و فرماندهان ایرانی با اسیران جنگی، معموالً بسیار پسندیده

که شرط برخورد محترمانه با اسیران جنگی  البته باید یادآور شدفرماندهان انیرانی است. 
از سوي شاهان ایرانی، تنها زمانی است که اسیر عناد نورزد و دشمنی در پیش نگیرد؛ 

( در مقابل، رفتار افراسیاب 61: 2ین کسانی قطعاً مرگ است. )همان، جچراکه مجازات چن
-315: 1است )همان، جبا اهل حرم و اطرافیان نوذر به دور از کرامت انسانی بیان شده

د کنآن هنگام که به یاري تازیان به ایران حمله مینوع لحن و سخنان او، (؛ همچنین 316
 گویاي چگونگی رفتارش با اسیران ایرانی است:گیرد، و زن و کودک را به بردگی می

 سپممماه اندر ایران پراگنده شد            زن و مرد و کودک همه بنده شد
 (81: 2)همان، ج                                                                                

م. ي شاهان ایرانی با اسیران هستیکرات، شاهد رفتار محترمانهي تاریخی نیز بهدر دوره 
براي مثال، انوشیروان در جنگ با رومیان، در هشداري به سپاهیانش، اسارت غیرنظامیان 

 شمارد: را در نزد یزدان، امري ناشایست می
 زن و کودک و خرد با مرد پیر           نه خوب آید از دادِ یزدان اسیر

 (137: 7)همان، ج                                                                               
انسان است که « کرامت ذاتی»و « خدامحوري»وجود چنین تفکري، اعتقاد به اصل  

اي هآنکه در کنوانسیوني فردوسی جایگاهی بسیار واال دارد؛ حالدر باورهاي بشردوستانه
 است. المللی از جمله سند مذکور، بدان توجهی نشدهبین

 
 . حق حيات و امنيت جانی2. 3

ي امنیت جانی اسیر، مصونیّت او از سلب حق حیات به هر شکل ممکن است. در ماده
سوم کنوانسیون، لطمه به حیات و تمامیت بدنی، از جمله هرگونه قتلی در هر زمان و 

هر عمل یا غفلت غیرموجه از »آن نیز آمده:  13ي مکان، ممنوع اعالم شده و در ماده
کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سالمت او را شدیدًا طرف دولت بازداشت

  «در خطر اندازد، ممنوع است.
موارد بسیاري از زنهارخواهی و تقاضاي امنیت جانی از سوي اسیران  شاهنامهدر 

واقع، نوعی احترام به کرامت انسانی آنان است. وجود دارد که توجه به این درخواست، به
ودن بافزارِ کسیاي است که در پناه نیرو یا در پناه جنگآمیخته يزینهار، واژه»تردید بی

است که از دورترین روزگاران در ایران با آیین رساند و زینهارداري، کاري بودهرا می
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درنگ در خویش زینهار بخواهد، بی است و آن، چنان است که اگر دشمنی از دشمنبوده
: 1384)جنیدي، « شود.ي زمان زندگی، از گزند وي آسوده میرود و در همهپناه او می

به روایت فردوسی، ایرانیان در برابر زنهارخواهی دشمنان خویش معموالً با تقاضاي ( 150
 تند، راه چاره را تنهایافکه در وجود آنان میل به عناد میکردند؛ ولی چنانآنان موافقت می
ها مواجه نخستین اسیران جنگی که با زنهارخواهی آنشاهنامه دیدند. در در مجازات می

ي هتر بدان اشاره شد، با خواستهستیم، دیوان هستند که طهمورث بنا به دالیلی که پیش
ل خسرو نیز به اسیران تورانی حاصکی (37: 1، ج1386)فردوسی، کند. میآنان موافقت 

 دهد تا از حفظ جان خود ایمن باشند: رخ، اطمینان خاطر میاز جنگ دوازده
 نگیرم چنین کار دشخوار و تنگ  نِیَم من به خون شما شسته چنگ

 وُگممر چند بممدخمواه گماه منید  هممه یکممسره در پنمماه منیمممد

 ( 161: 4)همان، ج                                                                               
کنند؛ هایی را هم بیان میگاهی پادشاهان درخصوص اهمیت زنهاردهی، توصیه

 کند: زد میکه اردشیر به سپاهیان خود گوشهمچنان
 اش و کینه مدارمممارده بتممو زنه  چو خواهد ز دشمن کسی زینهار        

 (219: 6ج ،)همان                                                                             
شده به روشنی گویاي این نکته است که هرچند شاهان ایرانِی ي موارد بیانهمه 

با اسیران، رفتاري  اند، ولی عموماًریز بودهي میدان، بسیار قاطع و خوندر میانه شاهنامه
ها مانع از بخشش اسیر خواهیبا این حال، گاهی کیناند. گیرانه داشتهکاماًل سهل

 ناهیگهاي سرخه، پسر افراسیاب که اقرار بر بیها و ضجهنالهاست. براي مثال، شدهمی
باید از کند که ایرانیان آورد و این انتظار را ایجاد میاوست، دل خواننده را به رحم می

دهد تا او را درست به همان طریقی که سیاوش خون او درگذرند؛ اما تهمتن دستور می
 اند، گردن بزنند تا کرگسان او را کفن بپوشانند )بخورند(:را کشته

 سان سیاوش سرش را ز تن               ببرند و کرگس بپوشد کفنبه
 (391: 2)همان، ج                                                                                 

ماند خواست به افراسیاب بفهدر تحلیل این قسمت از داستان باید گفت، تهمتن می  
شدن فرزند، آن هم بریدن سرش، چه حسی دارد. رستم بدین دلیل از که آگاهی از کشته

در فراق خون سرخه نگذشت تا افراسیاب نیز همان ضجري را بکشد که او 
شدن دو اسیر تورانی پس از کسب اطالعات است. کشتهاش، سیاوش، کشیدهفرزندخوانده
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دژ، به دست اسفندیار، از دیگر مواردي است که برخالف اصول انسانی و ي روئیندرباره
 گیرد: مقررات نظامی شکل می

 کشتدل را بچو گفتند، او تیغ هندي به مشت               دو گردنکشِ ساده
 (257: 5)همان، ج                                                                                   

اسفندیار به خیال خود از روي دوراندیشی که مبادا این دو نفر به ارجاسب خبر  
ود توانست با زندانی کردنشان به مقصرساند؛ در صورتی که میبرسانند، آنان را به قتل می

شناسی و تشویق، آزادشان کند. )بهارمست، خویش برسد و در نهایت هم از روي حق
1313 :197) 

 
 . حفظ شرافت و حيثيت اسيران زن3. 3

راد نظامی اف« اصل تفکیک»ترین قواعد مربوط به حقوق بشردوستانه، رعایت یکی از مهم
د و اندخالتی در مخاصمه نداشتهویژه زنان است؛ چراکه این افراد هیچ از غیرنظامیان به

ر اساس ب گیرند.ها قرار میترین آسیبتنها به دلیل اختالفات سیاسی، در معرض بیش
هرگونه عملی که به عفت و تمامیت جسمانی شخص زن   کنوانسیون نیز 14ي ماده

 المللی دانستهتعرض کند و سبب آسیب جسمی و روحی او شود، خالف مقررات بین
دان و این مساله چن ها بسیار متداول بودهتصاحب زنان پس از جنگدر گذشته، است. شده

که متأسفانه در برخی مخاصمات امروز بشر نیز است؛ همچنانآمدهشمار نمیعجیب به
دلیل حضور غیرنظامی و گاه گمان به، بیشاهنامه شاهد آن هستیم؛ اما فراوانی این امر در

ایرانیان از زمان مادها و هخامنشیان، زنان و »است؛ چراکه نظامی زنان در نبردها بوده
رو که سپاهیان به زنان مردم بردند؛ یکی از اینکنیزکان خود را در عقب لشکر با خود می

غیرسپاهی تجاوز نکنند و براي کسانی که متأهل نبودند، گروهی از روسپیان همراه با 
که خاطر آنکه سپاهیان بهرفتند و دیگر اینیدنبال سپاه مدیگر فروشندگان برخی کاالها به

 -184: 2، ج1391)خالقی مطلق، « زنانشان به دست دشمن نیفتد، در جنگ کوشاتر بودند.
هم در خارج از شهرها انجام  شاهنامهالبته باید گفت که حجم وسیعی از نبردهاي  (185
که این امر خود گویاي  ها در امان بمانندگرفت تا حداقل افراد غیرنظامی از آسیبمی

ویژه زنان است. با این حال، گاهی دشمن از مرزهاي احترام به حقوق افراد غیرنظامی به
ي جنگ، به حریم داخلی دولت مقابل، عبور و احتماالً عالوه بر اسارت زنان در بحبوحه

شماري از زنان را به بند ي بیترتیب، عدهکرد و بدینخصوصی افراد هم تجاوز می
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ي هاهاي طرفیابی به خواستهکه این امر عموماً ابزاري براي برتري و دستکشید می
نخستین بحث از است. وري جنسی یا غیرجنسی از زنان بودهمقابل و از طرفی، بهره

اسارت زنان و تعرض به ایشان، مربوط به اسارت شهرناز و ارنواز به دسِت ضحاک و 
فردوسی  گیرد.از غلبه بر جمشید صورت می وري جنسی از آنان است که پسبهره

صاحب دنبال تراند، بر ترس شدید این دو خواهر بهبار که نام آنان را بر زبان مینخستین
 گوید:ضحاک که درواقع نقض آشکار حقوق یک زن است سخن می

 برون آوریدند لمرزان چمو بید  دو پاکمیمزه از خممانمه جممشیمد
 بدان اژدهمافش سپمردندشممان  بمردنمدشمانبه ایموان ضحممماک 

 (55، 1، ج 1368)شاهنامه،                                                                        
آیند و قطعاً به چنین ي ضحاک، به تصرف او درمیدامن با زور و غلبهاین دو زن پاک

ان در ي تصرف، امر نارضایتی آنبر مسالهپیشامد و سرنوشت شومی راضی نیستند. عالوه 
ي بسیار جالب در بیان داستان دو خواهر همخوابگی با ضحاک نیز مطرح است. نکته

ه، لحن داد« دامنپاک»و « رویانپوشیده»، «پاکیزه»ها القابی چون جمشید که فردوسی به آن
ز غیرصریح فردوسی درخصوص تصاحب این دو دختر است؛ چراکه عفت قلم، ا

هاي بارز اخالقی فردوسی است. او هرگز مسایل زشت اخالقی را باصراحت بیان ویژگی
دلیل است که ماجراي ارتباط جنسی ضحاک با شهرناز و ارنواز شک به همینکند و بینمی

 است. را آشکارا بازگو نکرده
 به هر روي، از دیدگاه بهارمست، این نوع اقدامات پس از پیروزي، معموالً نوعی

تفوّق قواي »یکی از اصول مسلّم جنگ، اصل آمده؛ زیرا جنگ روانی نیز به شمار می
تنها انهدام قواي مادي دشمن است، بلکه است. در واقع مقصود از فتح، نه« روحی

(؛ 114: 1313ي یأس از موفقیت )بهارمست، اضمحالل قواي روحی اوست، به وسیله
آفرید در هماي و به نیز شاهد آن هستیم. امري که در جریان اسارت دختران گشتاسپ

 شوند تا به ازدواج او درآیند: جایگاه غنیمت جنگی، به مشکوي ارجاسپ، فرستاده می
 ببردنممد پس دخترانممت اسیر             چنین کار دشخوار آسان مگیر!

  (184: 5، ج1386)فردوسی،                                                                        
ي روحی بسیار مهلکی بر روان ایرانیان است، زنی به گشتاسپ این خبر را که ضربه

عبارِت زنی بود، رهنمون بر این است »ي آن معتقد است: دهد که خالقی مطلق دربارهمی
ر نیست که در آورد. دوکه این زن، همان کتایون نیست؛ وگرنه شاعر نام او را می

)خالقی مطلق، « اي از سرگذشت هوتس برجاي مانده باشد.سرگذشت این زن، نشانه
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مرا »است: زمینه آمده در این اوستااز « گِوش یَشت»ي هفتمِ در کرده( 242: 2، ج1391
يِ "سپینجَ اوروشکَ"را براندازم، که  دُژدین 1"َتثریاوَنت"دار که  یابی ارزانیاین کام

ها به را از سرزمین خیون "واریذَکنا"و  "هماي"را براندازم، که دیگرباره  دیوپرست
سرانجام اسفندیار با تاکتیکی که امروزه ( 351: 1، ج1385، اوستا« )خانمان بازگردانم.

ستفاده تر از آن ابیش شاهنامهشود و در بخش پهلوانی گفته می« عملیات کماندویی»بدان 
رهاند. یابد و خواهران را از اسارت میبه دژ دشمن راه میدر هیئت بازرگانان شده، 

در جنگ دارا با اسکندر نیز شاهد گریه و ناراحتی بسیار شدید  (165: 1390)احمدي، 
 بزرگان و سپاهیان از اسارت زنان هستیم:

 همه پاک در دست اسکندرست  که را مادر و خواهر و دخترست

 ( 548: 5، ج1386)فردوسی،                                                                                    

اي گذارد، طی نامهها، غرور درونی و ملی خود را کنار میدارا نیز براي نجات آن
خواستار داند و ي سرزنش شاهان واالمنش میخطاب به اسکندر، ربودن زنان را مایه

گفتنی است با وجود آنکه معموالً این امر از سوي ( 551-550شود. )همان، آزادي آنان می
کردند تا حرمت زنان را در شده، اما شاهان ایرانی عموماً سعی میشاهان انیرانی انجام می

 زند که با زنانکیخسرو چنین به سپاهیانش نهیب میکه این مواقع نگاه دارند؛ همچنان
 نداشته باشند و آنان را به اسارت نگیرند:  کاري

 رویان بپیچید روي           هر آنکس که پوشیده دارد، به کويز پوشیده
 ( 263، 4)همان، ج                                                                                

ا به ویژه دختران افراسیاب ر دهد که کرامت زنان اسیر،کیکاوس نیز به گیو فرمان می
ي تمام اقداماتی که قبل یا بعد از فردوسی درباره»طورکلی به (285)همان:  حفظ کنند.

صورتی بشردوستانه شد، بهي زنان انجام میاي از جانب ایرانیان دربارهشروع هر منازعه
ق زنان حتی سپاه آمیز ایرانیان به مقام و حقوکند که این امر حاصل نگاه احترامیاد می

( چنین اشاراتی در منابع تاریخی نیز وجود دارد؛ 143: 1391)میرزایی، « باشد.دشمن می
اي تاریخی در زمان شاپور دوم )ذواالکتاف( اشاره به واقعه« کریستین سن»که همچنان

و  ددر موقع فتحِ »ي نوع رفتار شاهان ایرانی با زنان اسیرشده است: دهندهکند که نشانمی
ا هاي از زنان را اسیر کرده به حضور شاپور آوردند. در میان آنشهر مستحکم رومی، عده

مستشار رومی، بود و (، Graugasiusي کروگاسیوس )زنی بسیارزیبا دیده شد که زوجه
 لرزید. شاه او را به حضوردرازي کنند، بر خود میکه مبادا فاتحان به او دستاز ترس این

کس به شرافت زودي به دیدار شوهر خود نایل خواهد شد و هیچاد که بهطلبید و وعده د
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( هرچند که این داستان در 182: 1385)کریستین سن، « اي وارد نخواهد ساخت.او لطمه
 روشنی گویاي این امر است. شده بههاي متعدد بیانذکر نشده، مثال شاهنامه

 
 غيرانسانی آميز و. دوری از شکنجه و رفتارهای خشونت4. 3

جا که اسیران جنگیِ تحت اختیار، از هرگونه تعدي جسمانی و آزار، مصون هستند، از آن
، ایجاد کردنبار، شکنجه، مُثلهجویانه و خشونتهرگونه عمل انتقام»رفتار انسانی با آنان 

)ممتاز، « سازد.، توهین و تحقیر را ممنوع میرعب و وحشت، انجام آزمایشات پزشکی
رحمانه، در هر زمان ي سوم کنوانسیون، هرگونه رفتار بیدر بند یکم از ماده( 158 :1377

، جرح جسمانی اسیر و هر عملی که سالمت 13ي و مکان، ممنوع اعالم شده و در ماده
حث نخستین باست. المللی دانسته شدهجسمانی او را به خطر اندازد، خالف مقررات بین

کاوس و یارانش مطرح طور واضح، در ماجراي اسارت کیهي جانی به اسیران باز صدمه
اندازد و چشمان اسیران را از سیاهی اي از دود و قیر بر جهان میشود. دیو سپید، خیمهمی

 کند:مطلق کور می
 جموي را چشم تاریک شد جهمان  چو بگذشت شب روز نزدیک شد

 سر نماممداران شمده پمر ز خشم     چشمز لشکمر دوبهمره شده تیمره

 (15: 2، ج1386)فردوسی،                                                                        
و بدان سبب که »است: آورده عالیی ينامهنزهتخالقی مطلق در این زمینه به نقل از 

م به ها تیره شده؛ پس رستمدتی آفتاب بر ایشان نتابیده بود و در تاریکی مانده و چشم
و  کاوسراه قدیم با مردم اندک بیامد تا خبر نیابند و چون دیو سپید را کشت و کی

« ند.دبازداشتگان بیرون آمدند، آن تیرگی و خیرگی از چشم ایشان زایل شد و آفتاب بدی
درخصوص محرومیت اسیران ایرانی از روشنایی،  (408: 1، ج1391)خالقی مطلق، 

 مجازات هرگونه»کنوانسیون مذکور اشاره کرد که در آن آمده:  87ي توان به مادهمی

 که اماکنی در حبس هرگونه و بدنی تنبیه هرگونه و انفرادي اعمال براي جمعیدسته

  «است. ممنوع قساوت و شکنجه هرگونه طورکلیبه و باشد محروم روز روشنایی از
هایش است، جا که خون ایرانیان در رگسهراب نیز هرچند در سپاه ترکان است، از آن

ود شطوري که گمان میرفتاري شایسته با هجیر، پهلوان ایرانیِ در بند خویش، دارد؛ به
ی قطع، سن کم سهراب در سادگطور برخورد او شباهتی به رفتار با یک اسیر ندارد که به

 عالوه، غرور و خودبرتربینی هجیر درتأثیر نیست. بهو نوع رفتارش با هجیر، چندان بی
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م شود که رفتار هجیر هبرابر سهراب که به گمانش سهراب از نژاد ترکان است، سبب می
انند یک م هیچ روي، شبیه یک اسیر نباشد و بالطبع سهراب هم در برابر رفتار او ابداًبه 

راحتی او را دست انداخته و سهراب پیروز، برخورد نکند؛ به همین دلیل است که هجیر به
هاي گوناگون بدهد یا در ظاهر، او تواند بکند این است که به او وعدهتنها کاري که می

( این نکته 165-158: 2، ج1386را تهدید به مرگ کند تا رستم را معرفی کند. )فردوسی، 
اي استفاده گونه ابزار زور و شکنجهي اطالعاتی هجیر از هیچاب براي تخلیهکه سهر

 ي او با اسیرش است؛ چراکه تهدید اسیر و متوسلدوستانهنکرده، خود گویاي رفتار انسان
ي گذشته و حال، مغایر است؛ هاي غیرانسانی، با قوانین بشردوستانهشدن به حربه

گونه فشاري گونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچهیچ»ست: اآمده 17ي که در مادههمچنان
  «نباید به اسیران جنگی وارد آید تا از آنان اطالعاتی از هر قبیل کسب گردد.

قیصر هم هنگامی که از هویت شاپور ذواالکتاف که در لباس بازرگانان به دربار روم راه 
 دهد تا شاه را در چرم خر بدوزند: گیرد و دستور میشود او را به اسارت مییافته، آگاه می

 به زاریش در چرم خر دوختند  بر مست شمعی همی سوختند               
 ( 303: 6، ج1386)فردوسی،                                                                           

حامل پیامی  نماید که این شکنجه،چنین می»سرامی در این زمینه معتقد است: 
ت به شاپور وسیله خواسته اسسمبولیک از قیصر به شاه ایران بوده باشد؛ یعنی قیصر بدین

چه  قیصر بر ( شاپور نیز براي تالفی آن500: 1392)سرامی، « بگوید: خر تویی نه من!
کند، با وجود خواهش و تضرع سرش آورده بود، هنگامی که در تیسفون او را اسیر می

دهد تا او را به بدترین شکل ممکن، شکنجه کنند و چونان چارپایی تا ن میقیصر، فرما
 زندان ببرند:

 به یک جماي بینیش سوراخ کمرد   دو گوشش به خنجر به دو شاخ کرد 

 چو شاپور از آن خمام خر کرد یاد   مهممماري بممه بینی او بمممرنممهمماد 

 (324: 6، ج1386)فردوسی،                                                                         
ي گاو را بر سر و تن شخص این شیوه از شکنجه چنین است که پوست نرم و تازه

ا شد و فشار و درد بسیاري ررفته خشک میدوختند. پوست، رفتهکشیدند و آن را میمی
شکنجه و قصاص ماهوي سوري، ( 207: 1389فرد، کرد. )غفاريوارد میبر بدن شخص 
شدن یزدگرد دخیل بود، از دیگر مواردي است که باز مرو که در کشتهمرزبان نیرنگ

پا، گوش و بینی ماهوي را قطع کردند و در و  توان نام برد. به فرمان بیژن، دو دستمی
هرچند خالقی مطلق عقیده دارد:  (484: 8، ج1386)فردوسی،  نهایت، سرش را بریدند.
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آرزوي  تر بیاني ماهوي به فرمان بیژن و سوزاندن او و پسرانش، بیشتوصیف شکنجه»
)خالقی مطلق، « است تا واقعیت تاریخی. "خداوندکُش"ي این نامردمان مردم درباره

 (318: 3، ج1391
 
 

 . امنيت غذایی اسير5. 3
ي ادین بشري است که با حیات و سالمت انسان، رابطهیکی از حقوق بنیا« حق بر غذا»

ته المللی، تحت هیچ شرایطی نباید نادیده انگاشتنگاتنگ دارد؛ بنابراین در مخاصمات بین
ي اساسی جیره»است که مقرر کردهباره  خود در این 26ي شود. کنوانسیون مذکور در ماده

طوري که اسیران جنگی را در حال کیف و تنوع کافی باشد؛ به و یومیه باید از حیث کم
ید تأک« غذایی جلوگیري کند.ها یا عوارض کمسالمت کامل نگاه دارد و از تقلیل وزن آن

ي مذکور بدین معناست که ضمن رعایت عادات غذایی اسیران، نباید آنان دچار افت ماده
کاوس و سی در ماجراي اسارت کیفردو وزن یا بیماري ناشی از سوء تغذیه شوند.

ید با است. دیو سپگیري در امر تغذیه توام دانستهیارانش، رفتار دیو سپید را با سخت
دهد تا جمعی، غذاي اسیران را پوست غالت قرار میاِعمال یک محرومیت غذایی دسته

 شاه و یارانش از شدت ضعف و گرسنگی، زجرُکش شوند: 
 بممدان تا گذارند روزي به بوس     سخورش دادشان لختکی از سبو

 (16: 2، ج1386)فردوسی،                                                                        
اشاره کرد که هرگونه مجازات  26ي توان به بند دیگري از مادهزمینه می در این 

در مدت اسارت شاپور نیز . استغذایی در آن ممنوع اعالم شده« جمعیدسته»انتظامی 
ه به اندازه کند کاي که شاپور در آن زندانی است، توصیه مینگهبان قیصر به کدبانوي خانه

 بخورونمیر به او غذا دهد تا سیر نشود:
 کممه از داشتممن زو نگیرد شتاب          به زن گفت: چندان دهش نان و آب

 (303: 6)همان، ج                                                                                
  

 های پزشکیمراقبت. 6. 3
در دستور کار پادشاهان ایرانی همچون « اسیران زخمی»رفتاري با از روزگاران گذشته، خوش

ا دهد تانسانی با اسیران، دستور میي رفتار در زمینهکه است؛ همچنانکورش قرار داشته
است: باره آورده گزنفون در اینمجروحان کلدانی، مانند مجروحان سپاه ایران مداوا شوند. 

چند تن اسیر به حضورش آوردند. بعضی از اسرا در غل و زنجیر و برخی آزاد بودند. کورش »
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روح یا مریض و ناتوان بودند، دستور داد اسراي مقیّد را نیز آزاد ساختند و کسانی را که مج
هاي ي مراقبتارائه( 82: 1383)گزنفون، « ها را مداوا نمایند.به دست پزشکان سپرد که آن

مداواي اسیران، یکی از مواردي است که در کنوانسیون مذکور نیز بدان پرداخته  پزشکی و
ها آن ي طبیمعالجهو  داري رایگان اسیران زخمینگه را به کنندهبازداشت دولت شده و

( این سند به وضع بهداشتی و 32( تا )29( افزون بر این، مواد )15ي است. )مادهملزم ساخته
( آن، به بازگرداندن اسیران 30ي )پرستاري طبی اسیران مجروح اختصاص یافته و در ماده

سیران ال ابه سه مورد از رسیدگی به ح شاهنامهدر است. مبتال به بیماري شدید تأکید شده
خوریم: نخست در جنگ گشتاسپ با ارجاسب تورانی، فردوسی به رعایت حال مجروح برمی

 است:اسیران زخمی و مداواي آنان از سوي ایرانیان اشاره کرده
 نَهشتند از آن خستگان کس بنیز   ممر آن کشتگان را ببردند و چیز     

 به دانابزشکممان سپمردنممدشممان   زمین بمماز بمردندشمان به ایممران    

 (150: 5، ج1386)فردوسی،                                                                             
شاپور ذواالکتاف نیز براي توجه به حال جسمی و روحی اسیرانی که دستشان در جنگ 

 با خدمات رفاهی الزم، فراهم ساخت: « آبادخرم»قطع شده بود، شهري مخصوص به نام 
 بدین مرز بودیش جاي نشست کسی را که از تنش ببرید دست

 (333: 6)همان، ج                                                                          
ن نیست ای "کسی را که از تنش ببرید دست"باید توجه داشت که معنی مصراع »البته  

که شاپور دست این اشخاص را بریده بود؛ زیرا دلیلی ندارد که شاه، دست کسی را ببرد و 
)خالقی « او شهري بسازد و حتی سال به سال هم به او مقرري دهد. بعد هم براي آسایش

ها، شاپور بیمارستانی نیز در شهري جدید که در اهواز ( عالوه بر این99: 2، ج1391مطلق، 
 ساخته بود، به درمان اسیران زخمی اختصاص داد: دایر 

 به اهواز کرد آن سِیُم شارستان                 بدو اندرون کاخ و بیمارستان
 (334: 6ج، 1386ردوسی، ف)                                                                      

هاي متخاصم مکلفند اسیران کنوانسیون، دولت 110و109ي باید یادآور شد، بر طبق ماده
 ي آنان، بهي تعداد یا درجهجنگی را که بیماري یا مجروحیت شدیدي دارند، بدون مالحظه

و اسناد تاریخی، استرداد اسیران  شاهنامهمیهن خودشان بازگردانند؛ اما براساس ابیات 
که است، مگر در صورت توافق دو طرف؛ همچنانمجروح در گذشته چندان رایج نبوده

هري دهد تا ششاپور بنا به مصالح و منافع سیاسی، به جاي آزادي این اسیران، ترجیح می
 مختص آنان برایشان فراهم سازد.
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 هاعيت بيگاری آن. استفاده از نيروی کار اسيران و ممنو7. 3
ر که تأثیر بسیار مهمی بکار متناسب با وضعیت روحی و جسمانی اسیران عالوه بر آن

گردد؛ هرچند براي دولت سالمتی آنان دارد، سبب آموختن مهارتی نیز براي ایشان می
ا بشر تدریج باعث شد تشماري دارد. توجه به این مساله بهمیزبان نیز منافع اقتصادي بی

د که از اسیران جنگی نیز در کارهاي مختلفی چون کشاورزي، معادن، مزارع و... دریاب
ایگزین داري، جي بردهرفته قاعده و شیوهتواند بهره ببرد و این امر سبب شد تا رفتهمی

 معموالً دست»است: که کریستین سن آوردهاعدام و کشتار اسیران جنگی شود؛ همچنان
فروختند یا به نواحی عنوان غالمی میها را بهته و آناسیران جنگی را از پشت، بس

( با 157: 1385سن،  )کریستین« فرستادند.جمعیت براي آبادانی و کشت و زرع میکم
چه در ایران باستان درخصوص استفاده از نیروي کار اسیران معمول بود، با این حال، آن

را داري اجآن شکل نادرست برده چه که در جوامع دیگري چون مصر و یونان باستان باآن
که در انبه بردگان )نه چن» ماتیکان هزارداتستاناست؛ چراکه برطبق تر بودهشد، انسانیمی

چنین  35از درِ  17است! و بند شدهیونان و روم روا بود( در برابر کار، مزد پرداخت می
ان است، از آندست آوردهتوانند پولی را که برده در برابر کار، به است که سرداران نمی

آمده در تخت جمشید، دستهاي بهلوح»( عالوه بر این، 105: 1384)جنیدي، « بگیرند.
بندي دهد. طبقهمزدها در زمان داریوش، اطالعات جالبی به دست میاز نظام دست

ر تر از امروز به نظرفتهمزدها بسیار غنی و از جهاتی، چنان مدرن است که گاه پیشدست
 به کارگیريدر این خصوص به مواردي از جمله ( کنوانسیون نیز 60: 1376)کخ، « آید.می

(، لزوم وجود شرایط مناسب کار، 49ي اسیران مطابق سن، جنس، درجه و استعداد )ماده
(، منع اشتغال اسیران به کارهاي خطرناک، 50ي ویژه از حیث غذا، منزل و پوشاک )مادهبه

 است. اشاره کرده (53ي ( و نیاز به استراحت میان کار )ماده51ي مادهناسالم و تحقیرآمیز )
شوند، معماري و ساختن خشت، بدان گماشته می شاهنامهنخستین کاري که دیوان در 

 گیرد:هاي بلند است که به دستور جمشید انجام میگرمابه و کاخ
 را به آب انممدر آمیختن خماک  بفمممرمممود پس دیممو ناپماک را 

 سبک خشت را کممالبد ساختند     هر آنچ از گِل آمد چو بشناختند                 

 (43: 1، ج1386)فردوسی،                                                                            
گونه که است؛ همانشغل نگهبانی نیز از دیگر مشاغل اسیران در آن روزگاران بوده

 کاوس برخی از اسیران مطیع را به این کار گماشت: کی
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 یکی را نگهبان یکی را به بند                چنان چون که بد راي شاه بلند
 (285: 4)همان، ج                                                                                    

کشاورزي هم از جمله مشاغل مهم در تاریخ ایران است که اسیران بدان  
« ندیدادو»در فرگرد سوم اند. این حرفه در ایران باستان چنان اهمیتی داشت که پرداختهمی

زمینی که دیرزمانی کشت نشده بماند و بذري بر آن نیفشانند، ناشادکام است »است: آمده
فرزند مانده باشد اندام که دیرزمانی بیاي خوشدوشیزهو برزیگري را آرزو کند؛ همچون 

اهمیت این امر چنان است که در  (681: 2، ج 1385، اوستا« )و شوهري خوب آرزو کند.
 تنها شارستانیشود که او نهداري اسیران در روزگار انوشیروان، مشاهده میسیاست نگه

یجاد خدمات رفاهی و عمران دهد، بلکه براي ارا به محل زندگی ایشان اختصاص می
 کند: ي کشاورزي در اطراف آن دایر میشهري، روستاهایی را براي توسعه

 دارزمین بَرومند و هم میوه   بیاراست بر هر سُوي کشتزار 
  (234: 7، ج1386)فردوسی،                                                                          

هاي مختلفی چون هاي کوفچ و گیالن، شغلها، به اسیران و گروگاناینعالوه بر 
 بخشد تا زندگی خویش را بگذرانند:ورزي، کشاورزي، بازرگانی و موبدي میپیشه

 یکی آنک پیمود فرسنگ و مرز  رزوکار و دگمر کشتیکی پیشه

 یکی سرفراز و دگمر زیمردست  پرست چه بازارگان و چه یزدان

 (234)همان:                                                                                         

ها پس از نبرد خسروپرویز با بهرامیان، از دیگر نگهبانی و اسکان اسیران در آتشکده
با این حال، مواردي نیز  (؛20: 8توان بدان اشاره کرد )همان، جهایی است که مینمونه

اذعان دارد؛ براي نمونه اسفندیار  شاهنامهوجود دارد که به بردگی و بیگاري اسیران در 
گیرد و در نهایت، در خان دوم خود، گرگسار را براي کسب اطالعات الزم به بیگاري می

عات ، گرگسار با دادن اطالبهارمستي (؛ هرچند به گفته231: 5کشد. )همان، جاو را می
ي اسفندیار، به وظایف وجدانی و نظامی خود در هنگام اسارت اشتباه و تخریب روحیه

توان بدان اشاره کرد، هایی که می( از دیگر نمونه167: 1313ماند. )بهارمست، بند میپاي
، براي خدمت نظامی است؛ با این تفاوت که رستم اسیر مذکور «اوالد»ي رستم از استفاده

 (62: 2کند. )همان، ج، به فرمانروایی مازندران منصوب میرا در نهایت
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 . مسکن و خدمات رفاهی اسيران8. 3
آوردن امکان اسکان اسیران و آرامش روحی و روانی آنان از این حیث، از جمله فراهم

 يکه کنوانسیون در مادهمواردي است که کشور اسیرکننده باید بدان توجه کند؛ همچنان
 نیروهاي مسکن خوبیِ وضع به باید جنگی اسیران مسکن وضع»است: آورده( خود 25)

 اسیران مسکن وضع باشد. در دارند، اقامت ناحیه همان در که کنندهبازداشت کشور

 وضع نباید حالی هیچ در و داد قرار رعایت مورد را آنان عادات و اخالق باید جنگی

وضعیت سکونت اسیران و مطابقت آن با توجه به « باشد. آنان سالمت به مضر مسکن،
است؛ البته این امر در دوران اساطیري نیز بوده شاهنامهي ایشان، مورد توجه شاهان روحیه

ي ي آن است که هرچه به سمت دورهدهندهشود که خود نشانو پهلوانی دیده نمی
ویم. شاجه میي اسیران موتري دربارهرویم، با نوع رفتار بشردوستانهتاریخی پیش می

ویژه انوشیروان براي ي تاریخی بهفردوسی از خدمات رفاهی بسیاري که شاهان دوره
ابکان اردشیر بکند؛ براي مثال، هاي بسیار جالبی اشاره میاند، به نمونهاسیران فراهم آورده

 سازد:  شهري جداگانه براي اسیران فراهم می
 بدین بممارگمماه آورش نماگزیمر   کس که گردد به دستت اسیر هر آن

 برآرم به بومی که ُبد خمارستمان  من از بهر ایشمان یکی شممارستان

 (220: 6، ج1386)فردوسی،                                                                                

ر و شهر سومی د« پیروزشاه»شهر دیگري در شام به نام آباد، شاپور نیز عالوه بر خرم
کند که داراي خدمات رفاهی همچون کاخ و بیمارستان و محلی براي اهواز دایر می

ز شهر تر اشاره شد. انوشیروان نیاست که به بیت آن، پیشآسایش و استراحت اسیران بوده
  سازد:را با انواع امکانات رفاهی براي اسیران می« زیب خسرو»

 چممون چممراغ                 پر از گلشن و کاخ و میدان و باغبه کردار انطاکیه 
 (139: 7)همان، ج                                                                           

بنا  سان انطاکیهدستور داد تا در کنار مداین شهري به»گوید: باره میثعالبی در این  
ها و هرچه در آن ها و ساختمانهاي آن و خانههاي آن و راههکنند که ظاهر آن و انداز

ی، )ثعالب« که نتوان میان آن دو شهر فرق گذارد.است، درست مانند انطاکیه باشد؛ چنان
ا ي انطاکیه بناست که این شهر را دقیقًا مطابق نقشهها آمدهدر افسانه( »395-396: 1368

ین )کریست« یافت.جران، منزل خود را به آسانی میکرده بودند؛ به طوري که هریک از مها
کند که محل زندگی اسیران رومی باید کامالً ( شاه به این نکته توجه می278: 1385سن، 
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ند و کاز اسراي هنرمند نیز استفاده می»با آداب و رسوم رومیان هماهنگ باشد؛ بنابراین 
 «سپس آزادانه به شهر خود برود. دارند که پلی بسازد ویکی از سرداران رومی را وامی

 ( 578: 1313)ناتل خانلري، 
 
 . حقوق مذهبی اسيران9. 3

تري کنوانسیون سوم ژنو در مقایسه با اسناد دیگر، به حقوق مذهبی اسیران توجه بیش
است. طور مشروح، به این امر اختصاص داده ( خود را به38( تا )34نشان داده و مواد )

 لحاظ فرهنگی تأثیراتتنها بهي اسارت در دوران ساسانی نهبه روایت فردوسی، پدیده
شود، بلکه در این میان، تأثیرات مذهبی نیز انکارناپذیر است. در متقابلی را سبب می

ور مقابل هستند. اسیران معمواًل از ترس جان، خواستار گرویدن به دین کش شاهنامه
 پیشنهاد اسیران تورانی به اسفندیار:

 همه آذران را فروزش کنیم  به دین اندر آییم و پوزش کنیم 
 (146: 5، ج1386)فردوسی،                                                             

 خوبی گویاي این امر است:پیشنهاد اسیران ایرانی به قیصر بهو  
 همه مرز پیش سکوبا شدند  د مماندازه ترسا شدنان بیاز ایر

 ( 304: 6)همان، ج                                                                    
یادآوري این نکته هم ضروري است که تبعید اسراي رومی و کوچاندن آنان به ایران به 

مر مسیحیت در ایران داشت که البته این اوسیله شاهان ساسانی، تأثیر زیادي در گسترش 
 به ضرر دولت ساسانی نیز بود.

 
 . آزادی اسيران10. 3

ي بتوانند با پرداخت پول، آزاد»به بردگان اجازه داده شده تا  ماتیکان هزارداتستانبر اساس 
جا بود ( آزادي اسیران انیرانی تا بدان105: 1384)جنیدي، « خود را از سردار خود بخرند.
توانستند با زرتشتیان زناشویی کنند و بدین طریق آزاد گردند؛ که در دوران بردگی خود، می

مذهب( به رضاي خود، دین مزدیسنی را بپذیرد اي )غالم مسیحیهرگاه ترسابنده»از جمله 
دینان است که او را خریداري و آزاد سازند؛ ولی هرگاه دینی زناشویی کند، بر دیگر بهیا با به

تواند با پول خود آزادي خویش را دینی ازدواج کند، مین قبول دین زرتشتی با بهبدو
ي جنگ کورش با کلدانیان به ( گزنفون نیز درباره66-65: 1387)شهزادي، « خریداري کند.
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من عموم کورش گفت: »گوید: ي بازگشت اسیران پس از مخاصمه اشاره کرده و میقاعده
سند مذکور هم  (82: 1383)گزنفون، « سرزمین خود بروید. کنم، بهاسیران را مرخص می

خود، بازگرداندن اسیران جنگی پس از پایان مخاصمه و تنظیم قراردادهایی  118ي در ماده
 است. را در این خصوص براي هر دو طرف الزامی دانسته

یام پاسیران ایرانی به اغریرث شدن نوذر، در جریان شکست ایرانیان و پس از کشته
کنند؛ اغریرث نیز در جدال با وجدان درونی خویش و فرستند و تقاضاي آزادي میمی

د دهاند، به نداي درونی و آرمانی خویش پاسخ میتورانیان که نمادي از اجتماع اهریمنی
نشیند تا زال بتواند اسیران را آزاد کند و با خود ي درماندگی در جنگ، عقب میو به بهانه
خوشنواز پیکی نزد در جنگ سوفراي و خوشنواز نیز، ( 319: 1، ج1386وسی، ببرد. )فرد

دادن اموال و اسیران و تقدیم گنجی بسیار، خواستار فرستد و در ازاي پسسوفراي می
(؛ سوفراي هم به شرط آزادي قباد و موبد موبدان اردشیر 41: 7شود )همان، جصلح می

 ندکبه تاراج رفته، با تقاضاي صلح او موافقت می ي اموالو دیگر اسیران و برگرداندن همه
(؛ اما در جنگ نخستِ ایرانیان در زمان پیروزشاه با خوشنواز و در پی شکست 44)همان: 

ا بالش ب»است: باره آمدهدر منابع تاریخی در این شوند. ي زیادي اسیر میایرانیان، عده
ا اسیران به ایران استرداد شوند، به خوشنواز داخل مذاکره شده، قرارداد صلح بسته شد ت

(؛ اما فردوسی تنها به 318: 1362)پیرنیا، « که ایران سالیانه مبلغی به او بپردازدشرط این
 زند.کند و حرفی از تبادل مالی نمیشدن پیروز و اسارت سپاهیانش اشاره میي کشتهواقعه

در  ه اصل استرداد اسیرانشده گویاي این حقیقت است کدر یک نگاه کلی، موارد بیان
صورت که طرف  است؛ بدینانسانی انجام شده-معموالً در وجه مالی شاهنامه
هایی، آزادي اسیرانش را خورده از دولت پیروز، در ازاي پرداخت مبالغ و وعدهشکست

ز بسیار اش نیي اجتماعی اسیر در وضعیت آزاديشک، مرتبهشده که البته بیخواستار می
ي آزادي در پی درخواست صد ثروتمند رومی دربارهکه است؛ همچناندهمؤثر بو

در ازاي گرفتن یک خوک ماده، براي هر اسیر از دهد تا اسیرانشان، انوشیروان فرمان می
هر ثروتمند، آنان را آزاد کنند و بیش از آن، چیزي نگیرند؛ چراکه نیازمند مال آنان نیست 

 ستاند:ن گوهر و سیم و زر میو اگر بخواهد، با شمشیر از آنا
 2کاسداري یکی مایهبه همر مایمه  اگر بازخرّند گفت از همراس

 نیازیم از ایشمان به چیمزکه ما بی  فروشید و افمزون مجویید نیز 

 (392: 7، ج1386)فردوسی،                                                                          
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به جاي هر دو تن از اسیران روم، یک »است که کسروي نیز آمده يدستورنامهدر 
( البته در قوانین امروزه و در 353: 2، ج 1391)خالقی مطلق، « رأس خنزیر فدیه ستانند.

ي سوم ژنو یکی از مصادیق، عدم تقابل است که مطابق آن، پس از معاهده 118ي ماده»
اسیران جنگی را مسترد کنند و تأخیر در استرداد از از ختم مخاصمه، طرفین متعهدند 

ي دستاویزي جهت خودداري از این منزلهتواند از جانب دیگري بهجانب یک طرف نمی
ترین شکل از جالب (159: 1392)موسوي میرکالیی، « تعهد، مورد استناد قرار گیرد.

گیرد، یو لطف صورت م استرداد اسیران که بنا به روایت فردوسی تنها از روي بشردوستی
ي شیرخوارگان رومی است؛ هرچند که در حکم صادر شده از سوي انوشیروان درباره

 آفرین بوده باشد:پس این اقدام، مصالح سیاسی نیز ممکن است نقش
 ز دست اسیمران نبماید شممرد  به توقیع گفت: آنچ هستند خرد

 ازنیخواسته بیبه دل شاد و از   سوي مممادرانشان فمرستید بماز 

 (392: 7، ج1386)فردوسی،                                                                               
 

 گيری. نتيجه4
که عموماً درخصوص اسیران نظامی و غیرنظامی شاهنامه  بحث از حقوق اسیران جنگی در

بشردوستانه و در مواردي، نقض شود، در برخی موارد گویاي رعایت قوانین انجام می
زمینه  ي مواد و اصول حقوقی در اینچه دربارهمقررات انسانی در این زمینه است. آن

ي زنهارخواهی اسیران و توجه به کرامت یا عدم کرامت انسانی تر دربارهوجود دارد، بیش
ي شاهان دورهایشان است که شاهان ایرانی در مقایسه با شاهان انیرانی و از این میان، 

تر ه بیشکه فردوسی بتازترند. از سویی با اینباره پیشویژه انوشیروان، در اینتاریخی به
ي اسیران وجود دارد، اشاره کرده، به دلیل المللی دربارهمواردي که در قوانین کلی و بین

ها توجهی بدان شاهنامهگستردگی موضوع، برخی از جزییات نیز وجود دارند که در 
 ي حقوقچه فردوسی و منابع تاریخی ایران، دربارهشک آناست. با این حال، بینشده

ي فرهنگ غنی ایرانیان و توجه آنان به حقوق دهندهاند، نشاناسیران جنگی بیان داشته
بشردوستانه و کرامت انسانی اسیران است که از نظر قدمت زمانی، بر بسیاري از قوانین 

یکی « خدامحوري»تاز است. در پایان باید گفت، ویژگی وین پیشالمللی نحقوقی و بین
 هشاهنامي برخی شاهان ایرانی هاي بشردوستانههاي موجود در اندیشهترین مؤلفهاز مهم

که این مهم، در متن کنوانسیون مذکور و بسیاري از و از جمله خود شاعر است؛ حال آن
 است. المللی، مغفول ماندهاسناد بین
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 هااشتیادد
خیون  ياي از قبیلهلفظاً به معناي تیره و ظلمانی و یکی از دیویسنان است. او با عده تَثریاوَنت:. 1

 (213: 1371گشتاسب ایستاد و مغلوب وي گردید. )اوشیدري، وابسته به تورانیان در برابر کی
« فردوسی يشاهنامهدر  "کاس"پژوهشی در معنی »اي با عنوان در مقاله رويعباس پریش. 2

زمند گوید ما نیاگردد؛ در واقع، انوشیروان میمیدر این مصرع به همان کاس بر "گهر"»است: گفته
هر و توانیم از آنان گتري از ایشان نیستیم؛ چون اگر بخواهیم به زور شمشیر میچیزهاي بیش

 ( 268: 1390روي، )پریش« بدره و برده و سیم و زر بستانیم.
 

 

 عمناب
تحلیلی بر مسایل اجتماعی در نخستین (. »1383آقاحسینی، حسین و ربانی، رسول. )

ي ي دانشکدهنشریه«. هاي گیومرث، هوشنگ و طهمورث()داستان شاهنامههاي داستان
 . 22-1، صص15 شمارهجدید،  دوره ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ،ي مدیریت نظامینامهفصل«. شاهنامهبردها و فنون جنگ در راه(. »1390احمدي، مسلم. )
 .    180-147، صص 42 ، شماره11سال 

 ، تهران: مروارید.2و  1ج . (. گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه1385. )اوستا
 . تهران: مرکز.ي مزدیسنادانشنامه(. 1371اوشیدري، جهانگیر. )

 ، شماره3، سال پژوهشی ادبیمتن «.شاهنامهدیو در (. »1379محمدرضا. ) برزگر خالقی،
 .100- 76، صص 13

 

 جا.  . تهران: بیفرماندهی خداوند جنگ: سپهبد فردوسی(. 1313بهارمست، احمد. )
«. ي فردوسیشاهنامهي کاس در پژوهشی در معنی واژه(. »1390روي، عباس. )پریش

 .268، ص 3 ، شماره11، سال ما ي گیالنفصلنامه
 . تهران: دنیاي کتاب. تاریخ باستانی ایران(. 1362پیرنیا، حسن. )

ي . با دیباچهتاریخ ثعالبی(. 1368اسماعیل. )محمدبنبنثعالبی نیشابوري، عبدالملک
 ي محمد فضائلی، تهران: نقره.مجتبی مینوي و مقدمه و ترجمه

 . تهران: بلخ.ران باستانحقوق جهان در ای(. 1384جنیدي، فریدون. )
 . تهران: فرهنگستان زبانشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(. 1393دوست، محمد. )حسن

 و ادبیات فارسی.
المعارف ، تهران: مرکز دائره3-1. جهاي شاهنامهیادداشت(. 1391خالقی مطلق، جالل. )

 هاي ایرانی اسالمی(.هشبزرگ اسالمی )مرکز پژو
 ان.. تهران: پیام آزادگالملل بشردوستانهحقوق اسیران جنگی در حقوق بین(. 1387)داعی، علی.
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. هاي شاهنامهشناسی داستاناز رنگ گل تا رنج خار: شکل(. 1392سرامی، قدمعلی. )
 تهران: علمی و فرهنگی. 

تاب ي کقانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان؛ گفتاري درباره(. 1387شهزادي، رستم. )
 . به کوشش مهرانگیز شهزادي، تهران: فروهر.اتیکان هزار داتستانم

 . تهران: نگاه. کشیتاریخ سخت(. 1389فرد، عباسقلی. )غفاري
، تهران: 8-1. به تصحیح جالل خالقی مطلق، جلدشاهنامه(. 1386فردوسی، ابوالقاسم. )

 المعارف بزرگ اسالمی.مرکز دائره
 . تهران: گوته.شاهنامه: اندر کشف رمز ضحاکسیري در (. 1369فرزانه، محسن. )

 . تهران: دانشگاه تهران.فرهنگ فارسی به پهلوي(. 1388وشی، بهرام. )فره
ارشد  ي کارشناسینامه. پایانقواعد حقوق جنگ در شاهنامه(. 1389قاسمی، اسماعیل. )

 حقوق دانشگاه پیام نور تهران.
 ي پرویز رجبی، تهران: کارنگ.ترجمه. از زبان داریوش(. 1376کخ، هاید ماري. )

ي رشید یاسمی، تهران: . ترجمهایران در زمان ساسانیان(. 1385کریستین سن، آرتور. )
 صداي معاصر.

 اوت. 12راجع به معامله با اسیران جنگی، مورخ  (.1949) کنوانسیون سوم ژنو.
 فرهنگی.ي رضا مشایخی، تهران: علمی و . ترجمهنامهکورش(. 1383گزنفون. )

 .الملل بشردوستانهي حقوق بیني مترقیانهمبانی و توسعه(. 1374محقق، مصطفی. )
 ي آموزش عالی دانشگاه امام صادق )ع(. ي کارشناسی ارشد، مؤسسهنامهپایان

 . تهران: دادگستر. المللیحقوق بشر در تحوالت بین(. 1377ممتاز، جمشید. )
الملل راهکارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین(. »1392موسوي میرکالیی، سیدطه. )

ي حقوقی مجله«. 1949هاي ژنو مشترک کنوانسیون 1ي بشردوستانه با تأکید بر ماده
 .182-151، صص83 ، شماره77، دوره دادگستري

 هاي حقوق بشردوستانه در شاهنامه و مقایسه با حقوق بشر.جنبه(. 1391میرزایی، مریم. )
 ي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.نامهپایان

 ، شماره2، سالمهر«. ي فردوسیشاهنامهسپاه و جنگ در (. »1313ناتل خانلري، پرویز. )
 .578-569، صص 6و  5

 .نامهزندان، زندانی و شکنجه در شاهنامه و گرشاسب(. 1388هابیل، عبدالحمید. )
 دانشگاه سیستان و بلوچستان.ي کارشناسی ارشد نامهپایان


